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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologické možnost aditivních technologií 
Jméno autora: Václav Knotek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Michal Slaný 
Pracoviště oponenta práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost práce je průměrná, obsahuje přehlednou rešeršní část a praktickou část měření výrobku. 

 

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. 

Obsah práce splňuje zadání. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vybraná součást neukazuje, jak mohou jiné parametry, třeba samotný tvar součásti ovlivnit výslednou kvalitu výrobku. 
Srovnání vlivu nastavené kvality tisku, nároků na čas a materiál vzhledem k rozměrové přesnosti je dobré. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Přehled technologií je zpracován dobře, ale některé detaily nejsou popsány správně, např. anizotropie vrstvených 
polymerních součástí. Autor nepopisuje důvody pro zvolení hodnot rozměrových a tvarových tolerancí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková stránka je na dobré úrovni, ovšem obsahuje drobné gramatické chyby. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 použil velké množství zdrojů aktuálních zdrojů. Pro rešerši materiálů a jejich vlastností mohlo být využito víc 
odborné literatury. 

 

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 zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 
 

Rešeršní část práce uceleně shrnuje v současnosti používané polymerní aditivní technologie. Popisuje jejich 
výhody a nevýhody, včetně použitých materiálů a jejich vlastností.  

V praktické části autor popsal vliv nastavení kvality tisku na rozměry součásti, což poskytuje správnou, ale hrubou 
představu o souvislostech délky tisku, nákladů a kvality výsledné součásti. Jakost výrobku ovšem ovlivněna více 
parametry, o nichž se práce nezmiňuje. 

 

Otázky: 

1. Na základě čeho byla volena velikost tolerancí při kontrolním měření? 
2. Co způsobuje anizotropní vlastnosti při tisku polymerů? 
3. Čím a jakými způsoby je možné zlepšit mechanické vlastnosti tisknutých součástí? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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