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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace 3D tisku pro stavbu zařízení v chemickém a potravinářském prů-
myslu 

Jméno autora: Bc. Kryštof Krupanský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Oponent práce: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: FS ČVUT v Praze, Ústav procesní a zpracovatelské techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývala standardními činnostmi strojního inženýra – teoretický rozbor, projekční návrh, pevnostní 
výpočty, návrh konstrukce, experimentální analýza. Zadání proto hodnotím jako průměrně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela spl-
něny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce se všech bodech pokynů k vypracování plně věnuje dané problematice, zadání bylo proto z mého pohledu splněno. 
 

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

Autor při řešení zadaného úkolu zvolil správný přístup ke zpracování a to z vlastní technické podstaty, i z logické návaznosti 
jednotlivých kroků. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor práce používá standardní inženýrské nástroje k projektování, konstruování i k pevnostním analýzám. Textový i grafický 
styl vyjadřování je občas nepřesný až chybný, v práci se objevují překlepy. Výkresová dokumentace 3D dílců je nekompletní, 
chybí spousta rozměrů. Experimentální části chybí popis aparatury, naopak kvituji snahu o statickou evaluaci dat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Posuzovaná diplomová práce obsahuje po formální stránce veškeré požadované náležitosti (zadání, anotaci, obsah, struk-
turu, závěr a seznam použité literatury). Nicméně obsahuje spoustu gramatických a stylistických chyb, chybí standardní čís-
lování kapitol a podkapitol, mezi stranou 13 a 14 je vevázán nesmyslný výkres, legendy k obrázkům jsou umístěny v textové 
části, popisky některých obrázků jsou nečitelné, formátování odstavců se střídá vpravo/do bloku, občas mi přijde nelogický 
tok myšlenek/přeskakování z tématu na téma, seznam zkratek a symbolů je nekompletní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte vý-
běr 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 citač-
ními zvyklostmi a normami. 
Citace v rukopisu a formát citací, uvedený v soupise použité literatury, je plně v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 
Sb. a i s veškerými citačními zvyklostmi. 
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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, 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. 
 

Bc. Kryštof Krupanský v úvodní části práce zmiňuje typy 3D tiskáren, jejich principy funkčnosti, typické mate-
riály, rozlišení tisku a využití. Práce se dále věnuje využití 3D tisku pro výrobu komponent procesních zařízení. Autor 
diskutuje možnosti aplikace 3D tisku a uvádí potenciální možnosti uplatnění 3D tisku při výrobě součástí procesních 
zařízení. V dalších částech práce se věnuje návrhu vytipovaných zařízení – bubnová odstředivka, vírový odlučovač, 
2 typy statických směšovačů. Zařízení a jejich komponenty byly vytisknuty na 3D tiskárně. Všechna prototypová 
zařízení byla podrobena základním experimentálním analýzám s cílem zjistit jejich hydraulické charakteristiky a po-
rovnat je s identickými „kovovými“ zařízeními.  

Diplomová práce kolegy Krupanského na mě působí dojmem, že byla zpracována a zejména sepsána na po-
slední chvíli před jejím odevzdáním. Chybí ji pečlivost, obsahuje formální chyby i odborné nepřesnosti. Z formálních 
lze uvést, že mezi stranou 13 a 14 je vevázán nesmyslný výkres, legendy k obrázkům jsou umístěny v textové části, 
popisky některých obrázků jsou nečitelné, občas mi přijde nelogický tok myšlenek/přeskakování z tématu na téma, 
seznam zkratek a symbolů je nekompletní. Textový i grafický styl vyjadřování je občas nepřesný až chybný, v práci 
se objevují překlepy. Výkresová dokumentace 3D dílců je nekompletní, chybí spousta rozměrů. Experimentální části 
chybí popis aparatury a charakteristiky použitých zařízení. Naopak kvituji snahu o statistickou evaluaci dat. Student 
prokázal, že umí využít teorii k provedení a vyhodnocení experimentálních prací. Dále musím zmínit, že práce je 
přínosná v tom, že ukázala možnosti využití 3D tisku při výrobě procesních zařízení, tj. jaké jsou limity výroby, po-
tenciál současného uplatnění.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Jaká je porozita dílců z 3D tisku? Jaké drsnosti povrchu lze docílit při 3D tisku? Jaké existují možnosti úpravy 
jakosti ploch ve vztahu k dosažení drsnosti Ra? 

2. Na str. 24 uvádíte příklady zařízení vhodných pro 3D tisk. Jaké jsou limitní provozní podmínky těchto zařízení 
a jejich dílčích částí vzhledem k pevnostním charakteristikám jejich dílců vyrobených pomocí 3D tisku? 
Např. (1) jaké prvky lze vyrobit 3D tiskem u ventilů z hlediska PN, teplot, látek, průmyslové aplikace, čisti-
telnost, kontaminace suroviny, eroze (2) jaké prvky lze vyrobit 3D tiskem u čerpadel a kompresoru z hle-
diska PN, teplot, látek, vibrace, pulsy, vyvážení, průmyslové aplikace, atp. 

3. V práci na str. 27 uvádíte, že vytisknete a otestujete trubkovou odstředivku. Ta ale nebyla realizována, pro-
sím proto o vysvětlení. 

4. Jaké máte praktické postřehy a doporučení z hlediska konstruování dílů procesních zařízení pro výrobu 3D 
tiskem? 

 
Datum: 11.8.2020     Podpis: 
 
          doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 


