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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení životního cyklu produktu vyráběného technologií 3D tisku 
Jméno autora: Bc. Michaela Broumová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Řízení a ekonomika podniku 
Oponent práce: Ing. Michal Matoušek 
Pracoviště oponenta práce: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako průměrně náročné. Zvolené téma vyžaduje porozumění a orientaci v moderních 
strojírenských technologiích. 

 

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 práce bylo splněno v celém svém rozsahu. Rozsahem i obsahem odpovídá požadavkům diplomové 
práce.  

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

Postup řešení v jednotlivých krocích je správný. Jako přidanou hodnotu této práce vidím provedení analýzy na reálném 
výrobku z průmyslu. 

 

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 prokazuje odborné znalosti v několika odvětvích strojírenství, které byly v práci vhodně využity. Diplomantka si 
aktivně a samostatně zjišťovala od partnera z průmyslu potřebné informace, které v práci pečlivě zpracovala. Teoretická 
část byla zpracována s velkou mírou odbornosti. Do samotné analýzy životního cyklu výrobku byly zahrnuty téměř všechny 
dohledatelné parametry výroby forem a jejich provozu, jejichž ekologický dopad je v závěru přehledně a srozumitelně 
vyhodnocen. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
V práci se místy objevují překlepy a drobné gramatické chyby, které lehce snižují úroveň jinak kvalitní práce. 

 

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. 
Citace splňují citační etiku a zdroje jsou dohledatelné. Výtku mám k malému množství použitých zdrojů, které by 
jednoznačně podložily uváděné informace. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 

Jedná se o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, kterou i přes některé drobné nedostatky hodnotím jako velmi 
dobrou. V dnešním světě je kladen velký důraz na ekologii a udržitelnost výroby, proto považuji tuto práci za 
přínosnou. V práci se podařilo prokázat porozumění výrobním technologiím a dát je do kontextu s ekologickým 
dopadem na okolní prostředí. Neméně důležitá je ekonomická stránka výroby, která byla v závěru taktéž 
přehledně zpracována.  

 

Znáte nějaké další technologie kovového 3D tisku kromě těch na bázi laserového svazku? Jaké jsou hlavní 
odlišnosti od technologií využívajících laserový svazek?  

Jakým způsobem by se dal prakticky snížit ekologický dopad aditivní technologie výroby formy na životní 
prostředí? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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