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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  3D tisk kompozitních materiálů 
Jméno autora: Bc. Martin Michalík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav materiálového inženýrství 
Oponent práce: Ing. Filip Mlčůch 
Pracoviště oponenta práce: MSV STUDÉNKA s.r.o. – vedoucí divize CHTZ a VaV 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnosti celému zadání dodávají uhlíková vlákna, s kterými je obtížnější práce. Vytvoření homogenního filamentu je bez 
správné technologie značně problematické a ovlivňuje veškeré následující výsledky.  
 

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. 

Obecné zadání splněno bylo. V teoretické části byly srovnány různé metody 3D tisku a materiály pro 3D tisk. Vypsány různé 
výhody a nevýhody.  
 
V praktické části byl stanoven postup přípravy a homogenizace různých vzorků kompozitního materiálu PE+CF, pozorování 
optickým mikroskopem ve světlém poli, měření hustoty, DSC. Dále zjištění mechanických vlastností vyrobených 
kompozitních vzorků jako pevnost v tahu, pevnost v ohybu a příprava pro měření lomové houževnatosti.   
 
Pozitivně hodnotím snahu o homogenizaci vzorků bez použití kompaundačního extruderu pomocí ultrazvukové disperze, 
izopropylalkoholu a následné drcení spečené polyetylenové matrice s uhlíkovými vlákny. Následně byla tato drť extrudovaná 
a vyroben filament.  
 
Také pozitivně hodnotím kontrolu obsahu uhlíkových vláken v matrici a zjištění, že přípravou kompozitu docházelo k snížení 
obsahu vláken o pár procent. Následně se upravil postup a přidalo na vstupu více vláken pro správnou korekci hodnoty 
obsahu vláken na výstupu.  
 
U pozorování světelným mikroskopem mi schází lepší popis a označení vláken, kdy není patrný rozdíl v přiložených fotkách 
v obsahu vláken a chybí měřítka.  
 

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

Student zvolil správný postup řešení, upravil různé podmínky pro vyřešení některých vzniklých problémů. 

 

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. 
Odbornou úroveň hodnotím velmi dobře, až na některé technické nedostatky jak v teoretické, tak praktické části.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je odpovídající náročnějšímu tématu práce. Správně zvoleny kapitoly a navazující obsah. Jazyková a formální 
úroveň je v pořádku. V práci se nachází různé chyby (již v zadání práce – termoplastické výztuže), nesprávné technické názvy 
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či nepravdivé údaje, pravopisné chyby nebo dvojení slov.   

 

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. 
Výběr zdrojů je v pořádku. U některých online zdrojů není napsáno, kdy byly tyto zdroje citovány. Chyby v citacích. U 
některých zdrojů je datum citace dříve než zadání DP, může souviset s dřívějším zadáním systému vs potvrzení katedry. 
 

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. 
- 

 
 
 

 

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. 
 

Výběr tématu a materiálů pro tuto práci hodnotím velice kladně. Kombinace polyolefínů s uhlíkovými vlákny se 
v praxi ukazuje jako výborná cesta, kdy se z poměrně mechanicky nezajímavých materiálů dá vytvořit kompozit na 
úrovni technických plastů.  

 

Práce s uhlíkovými vlákny je obtížnější i pro lidi z praxe a může značně zkomplikovat cestu za vytyčenými cíli 
v praktické části. Ukázalo se to jak v přípravě kompozitu, tak v tisku, který ovlivnil následné výsledky. I přesto se 
podařilo dospět k závěru. 

 

Líbila se mi korekce ověření obsahu vláken v matrici přes výpočet hustoty a dále výběr materiálových zkoušek pro 
ověření vlastností vzniklého kompozitu. 

 

Škoda, že nedošlo ještě k analýze lomové plochy či distribuci vláken na skenovacím elektronovém mikroskopu. 

 

Otázky: 

1) Hodnota modulu pružnosti je od výrobce polymeru udána dle normy na vstřikovaná tělíska nebo 
srovnatelná tištěná tělíska odpovídajícím rozměrům Vámi vytisknutých tělísek pro hodnocení 
mechanických vlastností? Pokud je udána na vstřikovaná tělíska, pak nelze srovnávat hodnoty 
z technického listu s vytisknutými tělísky. Velice by Vás překvapilo, že by správné srovnání zcela změnilo 
výsledek DP. Zkuste doplnit. 
 

2) Zkušební vytisknutá tělíska se lišily v rozměrech, konkrétně například v délce až o 13,5mm, tím Vám 
vznikla i vysoká odchylka v mechanických hodnotách. Kde byl problém, i přesto, že byly zachovány stejné 
podmínky bez změn nastavení tisku? Zkuste vysvětlit. 
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3) S ohledem na abrazivnost uhlíkových vláken, zajímá mne, kolik metrů bylo vytlačeno kompozitního 
filamentu z extruderu Noztek a jestli se srovnával průměr neopotřebené trysky s průměrem trysky na 
konci prací. Pokud ano, došlo ke změně průměrů? A jak to může ovlivnit tisk a výsledky? 

 

 
Děkuji a hodně štěstí u obhajoby.  

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.8.2021     Podpis: 


