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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Martin Bajus 
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Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
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Oponent práce: Ing. Aleš Jakubík 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je definováno vlastním názvem „Posouzení efektivity 3D tisku ve stavebnictví“, a následně upřesněno pro účel 
a rozsah bakalářské práce tak, že efektivita bude posouzena na konkrétním projektu rodinného domu. Před autorem tak 
stojí dva klíčové úkoly prostudovat v teoretické části současné možnosti 3D tisku ve stavebnictví a získané poznatky 
aplikovat na vybraný projekt rodinného domu. Nejedná se dle mého názoru o hlavní proud využití 3D tisku ve stavebnictví, 
ale pro sledovaný účel je příklad dobře využitelný.       
 
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.  
Zadání je splněno v rozsahu bakalářské práce. Autor věnoval dostatek prostoru přípravě a teoretickou i praktickou část 
zpracoval pečlivě.  Z práce je patrné citlivé vedení vedoucím práce, především v rozsahu zpracování teoretické části. 
V praktické části autor volí rozumné řešení pro aplikaci technologie 3D tisku a prokazuje nabyté znalosti z technologie 
výstavby v řešení navazujících procesů.   
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup práce je správný a odpovídá zadání. Po pečlivé teoretické části autor využívá získaných znalostí 
k implementaci technologie 3D tisku na zvoleném projektu. Rozpracuje postup a zabývá se hodnocením silných, stejně jako 
slabých stránek řešení. V závěru se snaží formulovat získané poznatky do obecného závěru. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Odborná úroveň práce je na její stupeň výborná. Autor si dokázal během jejího zpracování klást otázky, na které nalezl 
odpovědi a z nich dokázal zformulovat zobecněné teze. Drobné nepřesnosti přičítám zobecnění problematiky vzhledem k 
rozsahu bakalářské práce (materiálové inženýrství, energetická náročnost ap). Práce pokládá solidní základ pro její další 
rozpracování v dalších stupních vzdělávání autora.     
 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
K formální i jazykové stránce nemám žádné připomínky. Práce je dobře strukturovaná, je sepsána srozumitelně a může 
představovat dobrý didaktický úvod do problematiky efektivity 3D tisku ve stavebnictví.   
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
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zvyklostmi. 
Citace jsou v textu zařazovány citlivě a dobře doplňují vlastní práci autora. Zdroje pro zpracování práce jsou bohaté a 
obsahují, vzhledem ke zpracovávanému tématu, především zahraniční zdroje.   
 
Další komentáře a hodnocení 
K předložené práci nemám žádné další připomínky. 
 
 
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. 
 
Bakalářská práce „Posúdenie efektívnosti 3D tlače v stavebníctve“  je na velmi dobré úrovni, je sestavena logicky 
a s minimem nedostatků.  Jejím podstatným přínosem je především novost tématu a proto ji hodnotím pozitivně. 
 
Otázky: 
Uveďte hlavní nevýhody využití vámi navržené technologie 3Dtisku na zvoleném projektu rodinného domu?  
Jaké materiálové ztráty jste pro zjednodušení ve vaší práci zanedbal? 
Jakou klíčovou vlastnost byste musel sledovat při návrhu vhodné silikátové směsi pro 3D tisk, vyjma nárůstu 
mechanických vlastností?   
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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