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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv vybraných parametrů 3D tisku metodou FDM na kvalitu dílu  
Jméno autora: Lucie Hlavůňková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Libor Beránek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tato bakalářská práce se zabývá aditivními technologiemi pro zpracování polymerních materiálů. Detailněji popisuje 
technologii FDM, používaná konstrukční řešení tiskáren a představuje přehled polymerních materiálů a porovnává jejich 
mechanické vlastnosti a uvádí rešerši vybraných parametrů tisku na kvalitu tištěných dílů. V rámci práce byl dále navržen 
artefakt obsahující 3 typy vnitřních struktur a 4ech úrovních rozlišení. Tento artefakt byl následně vyroben technologií 
FDM se dvěma úrovněmi nastavení kvality tisku a výsledky byly vyhodnoceny.  

 

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. 

Zadání bylo splněno bez výhrad v celém rozsahu.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka pracovala na bakalářské práci v průběhu celého ročníku, pravidelně konzultovala jak část teoretickou, tak 
samotný návrh artefaktu. Veškeré analýzy prováděla po úvodních zaškoleních samostatně.  

 

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. 
Práce je po odborné stránce na dobré úrovni, bohužel se nevyhne občasným nevhodným formulacím, které srážejí celkovou 
úroveň práce. Práce poskytuje komplexní přehled materiálů využívaných v rámci technologie FDM a přehledné srovnání 
jejich mechanických vlastností. Zároveň je v práci navržen zkušební artefakt obsahující vnitřní struktury, který umožnuje 
porovnání jednotlivých nastavení tiskárny na kvalitu tisku, tvarově složitých struktur. Zároveň uvedená metodika hodnocení 
s využitím CT umožňuje rychlé porovnání i mezi rozdílnými technologiemi 3D tisku.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni, bohužel někdy se vyskytují poměrně krkolomné formulace.  

 

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. 
Studentka v práci využívá aktuální zdroje a ty v textu korektně cituje.  
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Objem provedených prací překračuje rozsahem typické bakalářské práce a výsledky porovnání různých technologií 
3D tisku mohou a budou díky své novosti publikovány. Vzhledem k času věnovanému na řešení této práce ze strany 
studentky a množství původních výsledků, musím práci hodnotit výborně. Nezbývá než doufat, že zkušenosti 
ohledně psaní odborného textu budou zužitkovány ku prospěchu příští kvalifikační práce.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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