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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se věnuje velmi aktuální problematice v odvětví aditivní výroby z kovových materiálů. Jakost vyráběných dílů a její 
řízení je klíčovou oblastí při snaze o implementaci této technologie do všech oblastí moderního strojírenství.   

 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Diplomantka zvolila jeden z více než 400 parametrů ovlivňujících jakost vyráběných dílů. Již při jeho definici však zmateně 
popisuje jeho význam a později v práci chybně uvádí jednotky (lépe řečeno, neuvádí je vůbec). Číselné údaje také 
neodpovídají skutečnosti. Hatch distance se běžně uvádí v mikrometrech a bývá v rozmezí 40-110 mikrometrů (resp. 0,04-
0,1mm) V práci je však uvedeno rozmezí 0,55-0,9 bez jednotek 

 

 

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

Experiment byl vhodně navržen. Zjednodušení problematiky tisku na jeden parametr je při omezeném rozsahu práce 
optimální, ovšem chybí jasná definice zkoumaných vlastností. Při znalosti problematiky jsou výsledky zajímavé, ovšem není 
zřejmé, které parametry byly v experimentu měněny a sledovány. Jakost povrchu otvorů na výbrusech není dána 
parametrem „hatch distance“, ale zejména parametry kontury (point distance, jump speed, power…) V kontuře parametr 
hatch distance nefiguruje a zastupuje jej pouze border distance při větším počtu expozice hranic. Jako nadbytečné a mimo 
zadání se jeví experimenty se software Simufact (změna výšky supportů a sledování posuvu v ose Z). Stejně tak nerozumím 
volbě jiných strategií při zachování hatch distance. Zcela chybí definice dalších parametrů tisku a jejich hodnoty při 
experimentu.  
 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka se zabývá aktuální problematikou. Při realizaci experimentu se aktivně zapojila do optimalizace výrobního procesu. 
Často chybuje v terminologii a řadu pojmů chybně interpretuje.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V teoretické i v praktické části často přeskakuje z jedné problematiky do druhé a pouze vkládá pasáže z citované literatury 
bez větších souvislostí s řešenou problematikou. V některých pasážích v dodaném pdf dokumentu chybí text. Pozitivně 
hodnotím absenci překlepů, ovšem formulování některých vět a tvrzení působí velmi kostrbatě – např. „Předpovídá zkreslení 
a zbytkové namáhání v části a vede výrobního technika k tomu, jak kompenzovat, aby zajistila kvalitní část poprvé.“ 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Autorka využila řadu českých i zahraničních zdrojů – primárně však bakalářské a diplomové práce, reklamní texty a laické 
materiály. Chybí mi více zahraničních publikací a odborných článků s tématikou optimalizace tiskových parametrů. 

 
 

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. 
Cíle práce byly i přes zmíněné výhrady splněny. Na kvalitě práce se zcela jistě podepsal omezený přístup k technologii 3D 
tisku z kovu. Závěry práce jsou nejednoznačné, nedávají žádná doporučení a pouze potvrzují známé skutečnosti. Cenné jsou 
zejména výstupy z výbrusů a zkoušek mechanických vlastností. 
 

 
 

 

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. 
 

Diplomantka se chopila velmi náročného tématu. 3D tisku z kovu stále nemá své pevné místo v osnovách a je tedy 
velmi složité získat odborné znalosti potřebné k dokonalému zvládnutí této problematiky.  

 

a) Definujte základní parametry, které ovlivňují jakost vyráběných dílů, uveďte jejich jednotky. 
b) Je možné, aby měly dva díly tištěné se stejným parametrem „hatch distance“ porozitu 0,2 a 40%? 
c) Jak vidíte budoucnost 3D tisku z kovového prášku? Kde je její největší potenciál a je možné její využití 

v sériové výrobě (automotive)…pokud ano, jak byste to realizovala?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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