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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posúdenie efektívnosti 3D tlače v stavebníctve 
Jméno autora: Martin Bajus 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Ing. Michal Kovářík 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technologie staveb, FSv ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Práce ve všech svých částech naplňuje požadavky zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Autor se pod odborným vedením novátorskému tématu dlouhodobě věnuje a díky aktivnímu přístupu, podepřenému 
solidním odborným přehledem, byl schopen na základě získaných informací samostatně formulovat svoje téma a 
zpracovat ho do ucelené práce včetně relevantních závěrů. 

 

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 i přes úskalí dané novátorstvím tématu výborná. Autor vychází z dlouhodobého zájmu o téma, 
které je v českém popředí dosud pouze minimálně zpracováno, jeho zdroje jsou tedy nutně z velké části zahraniční. Tento 
vědomostní základ je aplikován na domácí prostředí s přihlédnutím k širokému okruhu faktorů a autor tak beze zbytku 
prokazuje schopnost inženýrského přístupu ke komplexnímu projektu. Poskytuje slibný podklad k dalšímu prohloubení 
tématu v navazujícím studiu. 
 

 

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 úrovni práce nemám žádné připomínky. 

 

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 
zvyklostmi. 
Autor projevil nadprůměrnou schopnost samostatně se orientovat v převážně zahraničních zdrojích, komunikovat s 
různými subjekty včetně zahraničních dodavatelů technologií a tyto početné zdroje využívat dle citačních zvyklostí. 

 

Další komentáře a hodnocení 
K předložené práci nemám žádné další připomínky. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor ve své práci naznačuje ekonomičnost využití jednoho ze směrů technologie aditivní výroby v podmínkách 
reálného projektu a napomáhá tak demytizovat tuto technologii pro odbornou veřejnost, která má dosud o 
způsobech a výhodách využití této nové technologie velmi omezené informace. Práce má tak potenciál být jedním 
z výchozích podnětů pro rozšíření perspektivní technologie aditivní výroby v české a slovenské stavební praxi. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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