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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 
Vedoucí práce: Ing. Petr Veselý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce odpovídá běžné bakalářské práci dle zvyklostí na fakultě. 

 

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 splnil všechny body zadání, u bodu 3 naopak realizoval výstupy nad rámec tohoto zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během zpracování experimentální a praktické části práce poměrně aktivní a samostatný, vč. samostatné 
obsluhy měřicích přístrojů, vyhodnocení dat a dále veškerých návrhů senzorů vč. elektrického zapojení. Postup práce 
pravidelně konzultoval a dodržoval stanovené termíny. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Rešeršní část je poměrně dobře zpracována, student se v tématice dobře orientuje. Ocenil bych však některé kapitoly, 
které přímo nesouvisí s tématem práce (věnující se např. dalším technologiím 3D tisku) zkrátit a naopak rozvinout např. 
kapitolu 2.5.3, rozepsat se i o jiných typech vodivých plniv a dále se rozepsat v kapitole 2.5.3.6 o již dosažených praktických 
aplikací (což by mělo sloužit jako rešerše přímo k tématu práce, který by zároveň sloužila jako motivační, neb by z ní 
vyplynuly zatím neprobádaná místa výzkumu). Praktická část práce je sepsána bohužel sepsána trochu chaoticky. V části, 
která se zabývá charakterizací materiálů, nejsou řádně vyspecifikovány použité vzorky (nákres vzorků, nastavení tisku). 
V navazující části je návrh designu jednotlivých komponent také náhodný až chaotický (např. obr. 3.8, proč je šířka cesty 
zrovna 1,64 mm? – ta samá otázka prakticky u všech návrhů…). Na druhou stranu, i přes tento lehce chaotický postup 
práce jsou výsledky poměrně zajímavé. Student samostatně s využitím odborné literatury navrhl obvod detekující dotyk na 
vytištěném snímači a vyrobil demonstrační přípravek s LED světlem. Oceňuji jeho kreativitu při návrhu obvodu, kde pro 
funkci nezbytnou odporovou součástku nahradil taktéž tištěnou strukturou. Během zpracování se student seznámil a 
pracoval v sofistikovaných návrhových systémech (3D modelování, návrh DPS), realizoval také výrobu DPS do 
demonstračního přípravku pomocí fotolitografie. V části, kde se zabývá návrhem tenzometrického snímače, využil 
mikrokontroler ke snímání a vyhodnocení změny odporu tištěné struktury v závislosti na ohybu. Samotná aplikace 
tenzometru by si dále zasloužila větší pozornost, bylo by vhodné samotný návrh vč. vyhodnocení dat doladit. Nicméně celá 
tato část je již nad rámec zadání a poskytuje především rozšířený náhled, k čemu lze představené materiály využít, což 
chválím. V poslední části práce se student věnoval ekonomickému zhodnocení využití této technologie. Jako modelový 
příklad si vybral menší firmu a srovnání mezi touto technologií a nákupem klasické součástky. Uvedený postup i vstupní 
parametry jsou voleny správně, vytkl bych pouze absenci popisu konkrétního výrobku, ke kterému se tento model vztahuje 
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(ilustrace, příp. odkaz na předešlé části práce). V závěru bych lehce vytknul absenci konkrétně specifikovaného přínosu do 
praxe (k čemu se dají uvedené materiály, příp. navržené senzory využít), chybí také nějaký jasný závěr ekonomické části. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formátování práce je vzhledné. Text je očištěn od většiny překlepů, občas však studentovi dělají potíže velká písmena a 
čárky ve větě. V práci student nadměrně používá slovo „součástka“ a to ve více významech (vzorek, výrobek), což občas 
mate (např. věta „Také můžeme zakomponovat součástku přímo do těla součástky“ v kap. 3.13). Občas je text 
nekonzistentní a nenavazující. Občas není jasná ani studentova myšlenka (např. věta „Vidíme tedy, že náklady na nákup 
součástky jsou vyšší pro nákup součástky,…“, kap. 4.4), objevují se nejasné až zmatečné formulace (např. „Graf změny 
rozdílu NPV při změně nákladů…“ namísto např. „Rozdílové NPV v závislosti na…“, kap.4.4). Experimentální část (měření 
materiálů) je také trochu zmatečně uspořádaná – popis vzorků (navíc ne úplný, viz výtka v předchozím odstavci) je např. až 
v kapitole s výsledky. V praktické části používá student velice často Ich formu a text tak připomíná více vyprávění než 
technický popis, což pro práci tohoto typu není úplně vhodné. Nacházím i zmatečné až chybné značení veličin i jednotek 
(například značení odporu tištěné struktury jako T, namísto např. RT nebo RTENZ, kap. 3.12; „…jeho rezistivita je v řádu TΩ 
metrů“, kap. 5). Rozsah práce je v porovnání s běžnou bakalářskou prací lehce nadprůměrný. 

 

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. 
Student v práci využil dohromady 43 zdrojů, z čehož je značná část zahraniční literatura v podobě odborných knížek či 
časopiseckých článků, která je pak doplněna internetovými zdroji. Zároveň jsou v textu i v seznamu literatury uváděny 
v korektním formátu. 

 

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. 
Řešená tématika je zajímavá a aktuální. Dosažené výsledky práce dobře ilustrují možnosti využití vodivých filamentů 
včetně jejich prozatím slabých stránek (horší tisknutelnost, horší vodivost v porovnání s běžnými materiály, které jsou 
využívány jako vodiče). Kromě komerčně dostupného materiálu student využil i vodivý filament od spolupracujícího 
průmyslového partnera, který může využít výsledky měření i následné příklady aplikací jako podklad pro uvedení tohoto 
materiálu na trh. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená bakalářská práce řeší aktuální a zajímavou tématiku, která se týká vodivých filamentů pro 3D tisk. 
V práci charakterizoval z hlediska elektrických vlastností komerčně dostupný materiál a experimentálně 
připravený materiál od průmyslového partnera. Následně navrhl a vyvinul funkční vzorek odporového senzoru 
dotyku a pokusil se také o tenzometrický senzor. V poslední části práce hodnotí využití této technologie 
z ekonomického hlediska. Jedná se tedy o velmi komplexní práci, která má zároveň poměrně cenné výstupy do 
praxe a dobře ilustruje možnosti i neduhy vodivých filamentů pro 3D tisk. 

Vzhledem k této komplexnosti oceňuji zvláštně jeho aktivitu a samostatnost při samotném praktickém zpracování 
práce. 
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Nejslabší stránkou této práce je dozajista jazykové a formální zpracování. Nadužívání „Ich“ formy, především 
v praktické části práce, připomíná pak spíše vyprávění než technický popis. Zároveň jsou některé pasáže a 
formulace nejasné až zmatečné. V experimentální části chybí některé důležité vstupní informace.  

Výsledky práce a ostatní faktory však považuji v hodnocení o něco důležitější, a proto předloženou závěrečnou 
práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
K obhajobě mám následující doplňující dotazy: 

1. Uveďte nastavení 3D tiskárny při výrobě vzorků pro měření elektrického odporu (teplota trysky, teplota 
podložky, rychlost). Může mít toto nastavení vliv na tisknutelnost a případně i výsledné parametry tištěné 
struktury? 

2. Diskutujte, proč došlo při ohýbání vytištěné struktury k poklesu odporu. Bylo toto měření opakovatelné? 
 
 
 
Datum: 6.6.2022     Podpis: 


