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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologické možnosti aditivních technologií 
Jméno autora: Václav Knotek 
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: - 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadáním práce bylo vypracovat přehled současného stavu a vývojových trendů v oblasti aditivních technologií 
používaných pro tisk polymerních materiálů, popsat principy fungování, které jsou v jednotlivých technických 
řešeních využívány a porovnat vlastnosti materiálů, které je možné dnešními technologiemi 3D tisku 
zpracovávat. Dalším bodem byla realizace návrhu vybrané součásti, její tisk a kontrola vybraných parametrů.      

 

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. 

Zadání práce bylo splněno.  

 

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 na své bakalářské práci průběžně, dohodnuté termíny konzultací i praktických činností 
respektoval. S ohledem na vytížení v posledním semestru bakalářského studia hodnotím jeho aktivitu výborně. 
Zejména činnosti, které souvisely s následnou kontrolou dílů, ani samostatně zpracovávat nemohl díky 
chybějícím předmětům, které se této problematice věnují. Nicméně jak měření na CMM, tak měření profilu 
povrchu se student aktivně účastnil.  

 

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 práce je na velmi dobré úrovni, vývojové trendy v oblasti aditivních technologií jsou popsány 
velice stručně. Další drobný nedostatek se týká samotného srovnání používaných materiálů, kde toto je 
vypracováno pouze z jednoho zdroje a pouze pro materiály FDM. Na druhou stranu, práce už takto svým 
rozsahem přesahuje požadavky na BP v rámci TZSI. Samotná realizace tisku, včetně různých možností nastavení 
preprocesingu a kontrola zvolených parametrů hotového dílu je v práci dostatečně popsána. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Práce je po formální a jazykové stránce na velice dobré úrovní, vyskytují se např. chyby v používání slova měřicí 
vs. měřící. Jedním z formálních nedostatků je i označování tabulek oproti zvyklostem pod tabulkou.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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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 využíval výhradně online zdroje, přestože již existují i tištěné zdroje od významných vydavatelů a 
zároveň i celá řada vědeckých článků. Nevýhodou využívání pouze zdrojů ze stránek samotných výrobců je, že 
může vést k neobjektivitě prezentovaných údajů v zájmu podpory prodeje samotného produktu.  Zdroje jsou 
v textu korektně citovány.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

V rámci vypracování bakalářské práce student splnil požadavky uvedené v zadání, pracoval během semestru 
průběžně a aktivně.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.8.2018     Podpis:  
 
 

 

 

 

 

 

  


