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Jaké jsou zásadní limity při tvorbě 3D skeneru “v domácích podmínkách” ?
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Bakalářská práce pana studenta Šrajera s názvem “3D skenování a tisk” se zabývá velice
aktuálním tématem, které bude určitě v blízké budoucnosti velice expandovat - využití technologie
3D tisku proniká do dalších a dalších nejen průmyslových odvětvích a stává se nedílnou součástí
výrobních procesů jak velkosériových, tak i malosériových. Bakalářská práce má logickou stavbu,
kdy se její úvodní části zabývají samotnou terminologií 3D tisku, historií a možnou využitelností 3D
tisku.

Experimentální část bakalářské práce tvoří díl pojednávající o vývoji a tvorbě 3D skeneru a
možných použitelných technologiích. Další částí je přehled možných softwarových nástrojů, které
lze pomocí mobilních technologií využít pro tvorbu 3D skenu. Tato část bakalářské práce je dle
mého názoru nejpřínosnější a čtenáři poskytuje ucelený přehled softwarových možností 3D
skenování.

Mezi mé výtky patří trochu krkolomná čeština (některé věty bohužel nedávají úplně smysl).
Autor v práci jasně dokázal, že se v dané problematice vyzná a že je jeho koníčkem.

Bakalářskou práci pana studenta Šrajera s názvem “3D skenování a tisk” doporučuji k
obhajobě.
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