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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj technologie 3D tisku s využitím konstrukce typu Delta 
Jméno autora: Robert Turinský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Misan s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání již svým názvem naznačuje vysokou náročnost, avšak příkladným přístupem diplomanta k zadání se mění na zcela 
mimořádné. Autor si sám posunul zadání na úroveň přesahující možnosti současného vysokoškolského vzdělávacího 
systému a rozhodl se pracovat na úkolu, který by za běžných okolností mohl sloužit jako zadání diplomových prací z dalších 
fakult ČVUT (Elektro, IT). 

 

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. 

Stanovených cílů zadání bylo beze zbytku splněno. 
 

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

Výsledky uvedené v závěru práce potvrzují správnost postupu, tj. navržení, zhotovení a oživení zařízení dle původního 
záměru včetně komponentů vyrobených i nakoupených a následně odstraňovat nedostatky úpravami konstrukce i 
použitím rychlejších a výkonnějších nakupovaných elementů. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy postupu na řešení 
přetrvávajících problémů dosažení přesnosti na velkém průměru stavěných dílů. Věřím, že přístup pana Turinského tak, jak 
vyplývá z předložené diplomové práce znamená, že v době zpracování tohoto posudku je problém již vyřešen. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Práce má jednoznačně vysokou odbornou úroveň i z hlediska multidisciplinárního hodnocení. V práci zdokumentované 
dosažené praktické výsledky jsou toho jasným důkazem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Členění kapitol je logické. V práci se vyskytuje minimální počet překlepů a jazykových chyb.  Číslování obrázků, jakož i 
citace literárních zdrojů jsou umisťovány logicky a jednoznačně. 

 

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. 
Práce se odkazuje na velký počet odborných zdrojů. Autor tímto dokládá dobré zvládnutí problematiky a schopnost 
efektivní práce se zdroji včetně patentů.  
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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. 
V závěrečném hodnocení. 

 
 
 

 

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. 

 

Předložená práce shrnuje výsledky více než dvouleté práce autora na vývoji a zdokonalení činnosti prototypu FDM 
tiskárny, jejíž kvalitativní parametry si sám stanovil nad úrovní komerčně dostupných výrobků, navíc s pracovním 
prostorem, který jejich parametry rovněž přesahuje. Svědčí o autorově erudici, cílevědomosti, zaujetí i schopností 
komplexně řešit technologické i konstrukční problémy logicky vytvářené praktickou realizací. Velmi dobře a s 
pečlivostí je zpracována i úvodní část diplomové práce podávající přehled současných metod aditivní výroby 
včetně postupného zaměření a analýzy možných realizací vlastního projektu a definice cílů, parametrů i postupu 
stavby. Věcný a technicky čistý popis výsledků jednotlivých etap i nápravných opatření poskytuje dostatečný 
důkaz o rozsahu znalostí získaných během studia, ale i schopnosti vyhledat a aplikovat poznatky z odborné 
literatury. 

 

Předloženou práci doporučuji nominovat na ocenění ve vhodně zvolené soutěži o nejlepší diplomovou práci. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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