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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologické možnosti aditivních technologií 
Jméno autora: Jan Dvořák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Libor Beránek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je zmapovat současný stav techniky v oblasti aditivních technologií výroby. Popsat principy nejrozšířenějších 
technologií a materiály, ze kterých lze dnes výrobky pomocí AM realizovat. Dále práce mapuje i nové trendy v oblasti 
aditivních technologií. V praktické části student navrhl i artefakt pro zkoušení technologických možností 3D tisku.  

 

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 zadání nejen splnil, ale díky své pracovitosti a samostatnosti i předčil požadavky zadání. Pro praktické posouzení 
technologických možností 3D tisku navrhl testovací artefakt a metodiku zkoušení. Metodiku poté aplikoval na 2 cenově 
srovnatelných zařízeních a díky analýze obou zkušebních artefaktů mohl objektivně porovnat technologické možnosti 
jednotlivých řešení. Ač byly artefakty vyrobeny na zařízeních využívající princip FDM, samotná metodika zkoušení je 
přenositelná i na ostatní technologie např. SLA, SLS, DMLS.  

 

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 pracoval samostatně a řídil se instrukcemi z konzultací, které navštěvoval v průběhu celého roku. To se projevilo a 
na poměrně velikém objemu praktických činností ať již ve fázi výroby artefaktů, tak v časově náročných analýzách 
jednotlivých parametrů.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň bakalářské práce je na výborné úrovni, řešení této práce přispělo k vytvoření původních výsledků, které 
budou využity k publikaci.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni a práce obsahuje minimum stylistických i gramatických chyb. Bohužel 
označování tabulek je uváděno oproti zvyklostem pod Tabulkou a místy nesedí číslování.  

 

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. 
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Vzhledem k relativně mladému oboru aditivních technologií student využíval aktuální zdroje a čerpal i z prestižních 
vědeckých databází a podkladů mezinárodní technické normalizace, které v době řešení byly pouze ve formách návrhů, 
tedy představovaly to nejaktuálnější z této problematiky.  

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student v rámci své práce prokázal, že je schopný samostatně pracovat s dostupnými informačními zdroji, 
informace zpracovávat a závěry věcně formulovat. Dále prokázal schopnost tvůrčí činnosti při návrhu, výrobě a 
analýze zkušebního artefaktu pro posuzování technologických možností aditivních technologií výroby.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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