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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Elektricky vodivé polymery pro 3D tisk 
Jméno autora: Filip Holý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Lukáš Dvořáček 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce považuji za průměrně náročné. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student v plném rozsahu splnil všechny požadavky zadání včetně návrhu praktické aplikace vodivých polymerů. V závěru 
práce pak student daný návrh podrobil i ekonomické analýze a srovnání s již existujícími řešeními. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení hodnotím jako správný. Bakalářská práce je nejprve zaměřena na rozsáhlý teoretický rozbor typů 
výroby pomocí 3D tisku a následně přechází do praktické části, která se věnuje charakterizaci (testovaných) vodivých 
filamentů z hlediska rezistivity v kolmém i rovnoběžném směru (orientace definovaná z pohledu tisku). V praktické části se 
student dále zabýval testováním možnosti využití vodivých filamentů ve výrobě nevýkonných elektrických součástek, a to 
pomocí odporového dotykového tlačítka vyrobeného pomocí 3D tisku. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student ve své práci vhodně kombinuje znalosti získané studiem se znalostmi z praxe. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Písemná práce je z hlediska formální a grafické úrovně v pořádku, jsou dodrženy běžné typografické zásady. Práce je 
přehledná a převážně dobře srozumitelná. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
V práci bylo použito celkem 43 referencí, kdy více než dvě třetiny z nich jsou zastoupeny odkazy na impaktované články nebo 
odbornou literaturu. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
K dané bakalářské práci nemám další doplňující otázky.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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