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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Sándor Ádám 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. David Chadima 
Pracoviště oponenta práce: Prusa Research s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená bakalářská práce studenta Sándora Ádáma si vytyčila za cíl popsat obecné principy fungování nejpoužívanějších 
technologií 3D tisku s hlavním zaměřením na Fused Deposition Modeling (FDM). Dále zhodnotit potenciální využití FDM 
v oblasti elektrotechnického průmyslu a provést experiment k tématu vliv nastavení vybraných parametrů 3D tiskárny na 
finální vlastnosti výrobků. Posledním bodem bylo vyhodnocení a diskuze výsledků. 

 

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 splnil zadání bakalářské práce. 
 

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

Student zvolil správný postup a metody řešení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce obsahuje poměrně rozsáhlé množství informací o problematice 3D tisku a správně jsou uvedeny nejpoužívanější 
technologie 3D tisku. Některá tvrzení jsou ovšem nejednoznačná nebo nepřesná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografická a jazyková stránka je na velmi dobré úrovni. Rozsah práce odpovídá bakalářské práci. 

 

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. 
Prameny pro zpracování práce byly vybrány vhodně a jsou řádně citovány. 
 

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. 

 Teoretická část bakalářské práce je logicky členěna a přehledně shrnuje hlavní technologie aditivní výroby. Správně 
jsou popsány principy fungování, typy materiálů, výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Bohužel musím negativně 
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zhodnotit skutečnost, že většina informací kapitoly 2 (str. 9 – 18) pochází z jediného zdroje. Student si vybral pro hlubší 
zkoumání technologii FDM a shrnul nejčastěji používané materiály pro výrobu tiskových strun. Některé informace uvedené 
k materiálům jsou popsány neúplně např. str. 18: „ABS - viac se odlepuje, ako ostatné materiály“. Není uvedeno od čeho, 
případně od jakého materiálu se odlepuje. Velmi dobře je popsáno možné využití FDM materiálů v elektrotechnice. 

Experimentální část se zabývá vlivem tiskového nastavení na mechanické a termomechanické vlastnosti materiálů 
PLA a ASA. Kladně hodnotím konfrontaci naměřených hodnot tahovou zkouškou s tabulkovými hodnotami materiálů a 
diskuzi výsledků, při čemž pro docílení nejlepších mechanických vlastností byla experimentálně stanovena výška vrstvy 
200 mikronů. Za zajímavé považuji výsledky měření TMA křivek a porovnání obou materiálů, kdy je zřejmý podstatný vliv 
teploty tisku na změnu rozměrů při ohřevu materiálu PLA. Nemohu ovšem souhlasit s tvrzením, viz str. 48: „v PLA sa 
nachádza viac amorfných oblastí než u ASA.“ 

Praktická část obsahuje velké množství formálních nedostatků např. nejednotný formát grafů, kdy TMA grafy jsou 
v přehledném formátu a grafy tahových zkoušek obsahují rámečky a různé mřížky. Dále chybí detailní popis tiskových 
parametrů, viz kap. 4.1 str. 28, kde je uvedeno, jaké parametry 3D tiskárny byly nastaveny, ale chybí konkrétní hodnoty 
(velikost trysky, rychlost tisku, počet perimetrů, informace o chlazení a další). Obr. 4.1, 4.2 a 4.3 zobrazují totéž, proto by 
stačil jeden obrázek. 

 
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. 
 

Bakalářská práce Sándora Ádáma obsahuje teoretický přehled nejpoužívanějších technologií 3D tisku 
a experimentální ověření vlivu tiskových nastavení na mechanické a termomechanické vlastnosti. Student se 
správně seznámil s použitými metodami a projevil viditelnou snahu o detailní popis výsledků. Celkový dojem 
z bakalářské práce je dobrý. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Které další parametry kromě teploty tisku a výšky vrstvy mohou ovlivnit pevnost výtisku vyrobeného na 
FDM tiskárně. Uveďte alespoň 3 a zdůvodněte. 

2) Jak byste vysvětlil jev, viz Obr. 5.12 první běh, kde zkušební těleso z PLA s rostoucí teplotou nejdříve 
expanduje, smršťuje se a opět přechází do expanze? 

3) Co je to mez kluzu a u jakých polymerních materiálů se s ní můžeme setkat? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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