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Aktuálnost tématu disertační práce

komentář. Téma disertační práce reflektuje současný trend ve výzkumu cementových kompozitů,
kterým je 3D tisk z betonu, resp. materiálů nabázi portlandského cementu a plniv. Tomuto
tématu se věnuje celosvětově mnoho týmů, jak je doloženo i v rešeršníšásti předložené
disertační práce. Zároveň se této problematice věnuje i několik týmů v CR a do rešeršní části by
bylo vhodné je uvést. Zvo|ené téma jako mimořádně aktuální a atraktivní.
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splnění cílů disertační práce

komentář: Přestože cíle práce nejsou v práci explicitně uvedeny, je zřejmé, že disertant se podílel
na řešení projektu, jehož cílem byl komplexní vývoj technologie 3D tisku z cementového
kompozitu včetně vývoje směsi i strojního zařízení. Z tohoto pohledu i dosažených výstupů lze
cíle práce považovat za splněné.
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Metody a postupy resenl

komentář: V úvodní části disertační práce byla provedena podrobná řešerše z dostupných zdrojŮ,
která detailně popisuje specifika technologie 3D tisku ze směsi nabázi portlandského cementu,
Rovněž je detailně dokumentována i absence zkušebních a metodologických postupŮ pro
hodnocení směsí pro 3D tisk, Proto velmi kladně hodnotím přístup disertanta, nebot'se s těmito
aspekty musel v průběhu řešenítohoto tématu vypořádat. Výběr metod a postup pro dosažení
má logickou strukturu a byl volen s ohledem na možnosti pracoviště i aktuálních zkušeností a
znalostí. Z4jimavou a ne zcela běžnou kapitolou obdobných pracíje pohled na BOZP x 3D tisk.
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta

komentář: V disertační práci je detailně dokumentován vývoj 3D tisku ze směsi nabázi cementu,
včetně dílčích výsledků při jejím vývoji, až po 3D vytištěný modelový objekt a vybrané
prefabrikované dílce, což považuji za vynikajícívýsledek i s ohledem na časový horizont řešení
projektu. Diseňant musel při řešení práce zvládnout sérii úkonů, při kterých nebylo možné
vycházet ze standardních a zavedených postupů, Přestože u takovýchto úkolů se vždy jedná o
výsledky celého kolektivu, isou přínosy a výsledky prezentované diseňantem velmi dobré.



raxi a ro rozvo vědního oboru

komentář: Problematice 3D tisku se ČR věnuje několik výzkumných týmů. Přestože výsledky
tohoto projektu nebyly tolik masivně prezentovány, jsou určitě hodné respektu. Práce velmi
výstižně dokumentuje postupný vývojjak směsi pro 3D tisk, tak i vlastnítiskárny vóetně různých
komplikací, které následně nastaly, což považuji za velmi korektní i přínosné pro další rozvoj
tohoto tématu. Je pochopitelné, že participace průmyslových paňnerů znemožňuje uveřejnit
detaily složení směsi, nicméně itak považuji práci za přínosnou pro rozvoj vědního oboru
v oblasti 3D tisku z "betonu".
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vynikaiící nadprůměrný průměrný podprůměrný slabý

Vyjádření k dodržení citační etiky
Použité externí zdroje informací jsou v práci citovány správně a formátovány dle oborových
zvyklostí.

Připomínky
V vlastní práci nemám zásadních připomínek, nicméně mám následující dotazy:

- jaká je životnost pohyblivých částí použitých čerpadel?

- použitá směs pravděpodobně obsahuje velké množstvíjemných podílů včetně cementu; je
tech nolog ie 3D tisku envi ronmentál ně přízniv á?

- bylo by možné provést další upgrade vyvinutého řešení a více celý systém automatizovat?

- jaké je maximální možní zrno u vaší směsi a co by se muselo upravit aby se např, mohlo
tisknout i s frakcí 4/8 či 8116?

Doporučuji po úspěšné obhajobě disertační práce udělení titulu Ph.D. ano X nen

Formální disertační a uroven
komentář. Disertační práce je zpracována na vynikajícíjazykové úrovni bez gramatických chyb či
překlepů. Velmi pozitivně hodnotím i čtivý způsob, jakým je předložená práce zpracována.

ící

zhodnocení disertace
Předložená disertační práce je věnována problematice 3D tisku a dokumentuje komplexní
experimentální program, který byl ukončen úspěšným vytištěním modelového objektu. V práci
jsou velmi čtivým způsobem dokumentány dílčí etapy vývoje a testování směsi i vlastnízkoušení
prvků, které byly vyrobeny touto technologií. Diseňant prokázal schopnost tvůčnívědecké
činnosti a proto doporučuji po úspěšné obhajobě udělenítitulu Ph.D.
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