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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv nastavení parametrů 3D tiskárny na vlastnosti tištěných objektů 
Jméno autora: Sándor Ádám 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Vedoucí práce: Ing. Petr Veselý 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání odpovídá běžné bakalářské práci. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Experimentální část byla splněna dle bodů v zadání. V rešeršní části však nebyl úplně splněn bod dva – z materiálů jsou 
detailně popsány pouze dva (ty, co byly použity pro experiment) bez jakéhokoli vysvětlení, proč právě tyto. Zbytek materiálů 
je uveden velmi zkratkovitě (a to doslova – bez vysvětlení zkratek materiálů). Zmínka o materiálech navíc ani nemá 
samostatnou kapitolu. V rámci práce to není kritické, ale text tím ztrácí konzistentnost a celistvost. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 přistupoval k řešení bakalářské práce poměrně aktivně a samostatně, zejména při návrhu, tisku a měření vzorků. 
Chodil pravidelně na konzultace. Samotné písemné zpracování bylo dokončováno bohužel o něco později, než by bylo 
ideální, takže nebyl ke konci semestru čas na důkladnou kontrolu práce před odevzdáním. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V rešeršní části jsou drobné nesrovnalosti, občas jsou některé části zjednodušené, některé vynechané. Některé části jsou na 
druhé straně na dobré odborné úrovni. Vyhodnocení dat experimentu se mi zdá neúplné, nejde do hloubky a diskuze (a když 
jde, tak z toho nemám pocit pevného odborného uchycení podstaty problému), lze v textu najít i vyloženě chybně 
vyhodnocená data (například závěr, že PLA je vhodné pro aplikace s teplotní zátěží). Samotný závěr práce je hodně obecný a 
prakticky neobsahuje významné konkrétní výsledky, kterých bylo dosaženo. Není zde uvedeno žádné doporučení pro 
optimální nastavení tiskárny, které je avizováno v úvodu práce, není uveden rozdíl mezi materiály atp. Autor zde uvádí 
srovnání s tabulkovými hodnotami, ale tyto hodnoty nejsou v práci uvedeny (jen jako odkaz na literaturu).  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je dostatečný pro účely bakalářské práce. Formátování textu obsahuje chyby – nečíslované nadpisy uvnitř 
podkapitol, občas chybějící odsazení odstavců, chybí číslování rovnic. Chybí vysvětlení zkratek (zvláště v kapitole o 
materiálech). Členění textu je trochu nekonzistentní, autor v textu přeskakuje a v některých kapitolách má uvedeno něco, co 
patří jinam atp. Některé věty a odstavce jsou napsané nejednoznačně až zmatečně (což je možná jen mojí nedostatečnou 
znalostí slovenštiny). Chybí jednotky u uvedených vztahů. Chybí přehledová tabulka měřených vzorků. 
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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. 
Student využil v práci 22 citačních zdrojů, což je plně dostatečné na účely bakalářské práce. Oceňuji citaci poměrně velkého 
počtu odborných článků a literatury obecně v angličtině. Na druhou stranu, prakticky celá rešeršní část zaměřená na 
technologie 3 tisku je sepsána z jediného zdroje. Rešerše by měla být zpracována z více různých zdrojů pro ověření informací 
(to je podstata rešerše). 
 

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. 
Dosažené výsledky jsou kvalitní a je možné jich využít jak v odborné praxi, tak v publikační činnosti. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student se vypořádal se zadaným tématem dobře, samostatně provedl návrh vzorků podle normy, jejich tisk a 
následné měření, seznámil se s poměrně sofistikovaným přístrojem TMA a jeho ovládáním, nastudoval si práci 
v analyzačním programu pro vyhodnocení křivek z TMA. Dosažené výsledky jsou zajímavé a dobře ilustrují 
závislost vlastností 3D struktur na procesu tisku. 

Bohužel, samotné písemné zpracování na mne působí trochu nedodělaně a neuceleně, obsahuje některé formální 
i věcné chyby. V závěru nejsou uvedeny konkrétní výsledky. Některé výsledky jsou v práci dokonce pouze ve 
formě grafu či tabulky s absencí komentáře. Zpracování práce bohužel originalitu provedených měření a kvalitu 
výsledků poměrně kazí. 

Práce je obhajitelná, vzhledem k výše zmíněným připomínkám však bohužel ne s lepší známkou. 

K obhajobě mám následující dotazy: 

 Na základě Vašich výsledků, jaké je tedy optimální nastavení 3D tiskárny a jaký materiál je vhodnější pro 
elektrotechnický průmysl? 

 V čem spočívá hlavní výhoda materiálu PLA? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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