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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plastového 3D tisku, konkrétně metody 

FDM. Cílem práce je zjistit vliv množství perimetrů na mechanické vlastnosti 3D tištěného 

dílu. Teoretická část se zaměřuje na vývoj aditivních technologií s důrazem na FDM 3D tisk 

a jeho historii. Dále se porovnává rozšířenost a využití 3D tisku v roce 2015 a v roce 2020. 

Následně se v teoretické části rozebírá rozdělení FDM 3D tiskáren na kartézské, delta, polar 

a speciální typy. Součástí teoretické části jsou vlivy vybraných jednotlivých tiskových para-

metrů na mechanické vlastnosti a v závěru teoretické části je uveden vlastní průzkum oh-

ledně tisku mechanicky namáhaných dílů a úpravách v programu pro přípravu tisku (ve sli-

ceru) pro zhotovení namáhaných dílů. Experimentální část se nejprve zaměřuje na metodiku 

testování, konkrétně na zkoušku tahem dle normy ČSN EN ISO 527-1. V další části je tes-

tován obecný díl (nástěnný háček), který demonstruje součást z reálného života. Je zkoumán 

vliv množství perimetrů na mechanické vlastnosti vzorků, které jsou tištěné z materiálu PLA 

a dále porovnání výsledků z tiskáren Original Prusa i3 MK3S+ a Creality Ender 3. Oba typy 

testovaných vzorků mají rostoucí tendenci pevnosti s přibývajícím počtem perimetrů. Ze 

zkoušky tahem byl prokázán lineárně vzrůstající trend s rostoucím počtem perimetrů na pev-

nost vzorku. U vzorků s 15% infillem (výplní) při použití 12 perimetrů byla pevnost o 87,8 

% vyšší než u vzorků s 2 perimetry z tiskárny Ender 3 a o 101,4 % z tiskárny MK3S+. U 

vzorků se 100% infillem (výplní) při použití 12 perimetrů byla pevnost o 5,9 % vyšší než u 

vzorku s 2 perimetry z tiskárny Ender 3 a o 12 % z tiskárny MK3S+. Testování obecného 

dílu (nástěnného háčku) ukazuje podobný lineární nárůst s přibývajícími perimetry u vzorků 

s 15% infillem, avšak u vzorků se 100% infillem vykazuje nejlepší mechanickou odolnost 

vzorek s 8 perimetry z tiskárny MK3S+ a vzorek s 12 perimetry z tiskárny Ender 3. Důvo-

dem pro nejlepší výsledek s 8 perimetry u tiskárny MK3S+ je neschopnost tiskárny vytisk-

nout vzorky s 10 a 12 perimetry bezchybně.  
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of plastic 3D printing, specifically with the FDM 

method. The aim of this thesis is to determine the effect of the number of perimeters on the 

mechanical properties of a 3D printed part. The theoretical part focuses on the development 

of additive technologies with emphasis on FDM 3D printing and its history. Furthermore, 

the prevalence and use of 3D printing in 2015 and 2020 is compared. Subsequently, the 

theoretical part discusses the division of FDM 3D printers into Cartesian, delta, polar and 

special types. The theoretical part includes the effects of selected individual printing param-

eters on mechanical properties and at the end of the theoretical part is a survey on the printing 

of mechanically stressed parts and modifications in the program for printing preparation (in 

a slicer) for the production of stressed parts. The experimental part first focuses on the testing 

methodology, specifically on the tensile test according to the standard ČSN EN ISO 527-1. 

In the next part, a general part (wall hook) is tested, which demonstrates a part from real life. 

The influence of the number of perimeters on the mechanical properties of the samples is 

investigated and the results from the Original Prusa i3 MK3S+ and Creality Ender 3 printers 

are compared. Both types of tested samples have an increasing tendency of strength with 

increasing number of perimeters. The tensile test showed a linearly increasing trend with 

increasing number of perimeters on the strength of the sample. The sample with 15 % infill 

(filling) using 12 perimeters was 87.8 % higher than the sample with 2 perimeters from the 

Ender 3 printer and 101.4 % from the MK3S+ printer. For samples with 100 % infill (filling) 

using 12 perimeters, the strength was 5.9 % higher than for the sample with 2 perimeters 

from the Ender 3 printer and by 12 % from the MK3S+ printer. Testing of the general part 

(wall hook) shows a similar linear increase with increasing perimeters for the 15 % infill 

(filling) samples, but for the 100 % infill (filling) samples, the 8 perimeter sample from the 

MK3S+ printer and the 12 perimeter sample from the Ender 3 printer show the best mechan-

ical resistance. 
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Úvod 

Aditivní technologie je nekonvenční technologie, jejíž princip funguje na přidávání ma-

teriálu ve vrstvách, čímž se dosahuje požadovaného objektu. Začátky aditivních technologií 

sahají do 80. let 20. století.  

Aditivní technologie se využívají v nejrůznějších průmyslových oblastech včetně zdra-

votnictví, automobilového či leteckého průmyslu. Využívá se převážně k výrobě prototypů 

součástí, neboť je tato výroba rychlá a umožňuje z 3D modelu vytvořit skutečný objekt. Zá-

roveň se na nákladech nejvíce podílí doba tisku, která je spojená s velikostí daného objektu. 

Díky tomu má aditivní technologie velký vliv z ekonomického hlediska. 

Nejvíce převažující aditivní technologie je plastový 3D tisk, a to konkrétně technologie 

FDM (Fused Deposition Modeling) díky cenové dostupnosti. 3D tiskárny nejsou v dnešní 

době výsadou pouze průmyslových firem, ale vlastní je i široká veřejnost, která si na vlastní 

3D tiskárně může tisknout funkční prototypy či dekorativní předměty. Motivací pro toto 

téma je přinést 3D tiskařské komunitě odpověď na otázku, zda pevnost výtisku záleží spíše 

na množství perimetrů nebo procentu výplně. Cílem práce je zjistit vliv počtu perimetrů na 

mechanické vlastnosti 3D tištěných těles vyrobených z PLA materiálu. Nejprve pro normo-

vaná tělesa pro tahovou zkoušku dle ČSN EN ISO 527-1, ale také tištěného nástěnného 

háčku, který představuje součást z reálného života a následně porovnat výsledky z tiskárny 

Original Prusa i3 MK3S+ a Creality Ender 3. 
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1 Úvod do aditivních technologií 

Jde o nekonvenční technologii, jejíž začátky sahají do osmdesátých let 20. století. Celý 

proces funguje na principu nanášení či přidávání materiálu ve vrstvách, čímž dosahujeme 

požadovaného objektu. Jako materiál se může použít forma prášku, drátu, pásu či kapaliny. 

Na rozdíl od konvenční technologie, jako je například soustružení či frézování, není třeba 

přemýšlet nad složitostí výroby. Kromě tohoto má aditivní výroba výhodu i v ekonomické 

části, neboť výrobní náklady pro složité i jednoduché součásti se příliš neliší. Na nákladech 

se nejvíce podílí doba tisku, která je spojená s velikostí dané součásti (viz Obrázek 1). Adi-

tivní výroba se nejvíce využívá u Rapid prototypingu. Rapid prototyping slouží k rychlé 

cestě z 3D modelu do skutečného vytisknutého objektu. Používá se převážně, jak název vy-

povídá, na prototypy, u kterých se zkouší převážně tvar a funkčnost. Díky rychlosti získání 

reálné součásti je možné urychlit celý proces optimalizování součásti a tím urychlit celý 

proces výroby dané součásti. [1,2]  

Aditivní technologie mají ale i své nevýhody. Jako největší se bere rozdílné mechanické 

vlastnosti oproti konvenčním metodám. U složitějších součástí, či součástí s velkým úhlem 

je třeba použití podpěr, a tedy je potřebný následný postprocessing. Zároveň pokud se jedná 

o tvarově jednoduchou součást, je čas výroby delší než u konvenčních technologií. [1,2]  

 

Obrázek 1 Porovnání konvenční a nekonvenční technologie z ekonomického hlediska [3] 

Za první aditivní technologii se dá považovat inkoustová tiskárna, která byla vytvořena 

roku 1976. Následně roku 1984 vznikla stereolitografie (Stereolithography - SLA), kterou 

vymyslel Chuck Hull a která se dnes považuje za první skutečný počátek 3D tisku. Roku 

1986 si Chuck Hull nechal tuto metodu patentovat. Během dalších let vznikaly další metody 
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aditivních technologií (viz Obrázek 2). Tato práce se však bude týkat pouze konkrétní tech-

nologie, a to FDM (Fused Deposition Modeling). [1,2]  

 

Obrázek 2 Metody aditivních technologií [4] 

1.1 Historie FDM 3D tisku a jeho vývoj 

Vznik FDM 3D tisku, tedy tisku, kde se pevný materiál roztaví a následně pomocí tří os 

X, Y, Z nanáší na podložku, kde tuhne, sahá do roku 1989. Tehdy Scott Crump požádal  

o patent právě na takový stroj a tím započal éru FDM 3D tisku. Se svojí ženou Lisou Crump 

založili společnost Stratasys a jejich první volně prodejná FDM tiskárna nesla název 3D 

Modeler. Jelikož Stratasys držel jako jediný tento patent, vývoj se nijak neposouval až do 

roku 2009, kdy přišel zlom. Tento rok firmě Stratasys vypršel patent a začaly vznikat nové 

firmy, které se také chtěly zapojit. V roce 2009 vznikla firma MakerBot. V roce 2011 vznikla 

firma Ultimaker a v roce 2012 vznikla značka Prusa Research. Díky nové konkurenci se 

změnily i ceny za takové tiskárny. Do té doby se modely určené pro průmysl pohybovaly 

cenově v řádech statisíců až miliónů korun. Pro jednotlivce, ale i malé firmy byly tyto částky 

nepředstavitelné. [5,6]  

Dalším důležitým milníkem pro FDM byl rok 2005. Tehdy doktor Adrian Bowyer na 

University of Bath založil projekt jménem RepRap (Replicating Rapid Prototyper). Cílem 

tohoto projektu byla možnost vytisknout součástky, pomocí kterých by se z většiny dala se-

stavit další tiskárna. Projekt byl navíc pod licencí open source, což znamenalo, že veřejnosti 

byly volně přístupné zdrojové kódy, a tedy bylo možné je modifikovat (viz Obrázek 3). Díky 
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této open source licenci se do vývoje a pokusů zapojila široká veřejnost a nadšenci z celého 

světa, díky čemuž opět klesla cena za FDM tiskárnu. [5,6,7]  

 

Obrázek 3 RepRap tiskárna [8] 

V roce 2008 společnost Shapeways začala nabízet své služby veřejnosti. Zákazník si 

přinesl vlastní soubor s modelem, který si přál vytisknout a společnost mu model vytiskla. 

První komerční tiskárna ve formě kitu byla představená roku 2009, jejíž název byl BfBRap-

Man 3D a o pár měsíců později i firma MakerBot uvedla na trh svoji tiskárnu. Obě tiskárny 

byly na základě projektu RepRap. Zároveň tato firma představila online knihovnu se sou-

bory, kterou známe doteď a nese jméno Thingiverse. Zde se nachází volně přístupné modely, 

které jsou zdarma ke stažení a zároveň jakýkoliv člověk může do této knihovny nahrát svůj 

model pro další uživatele, případně již nahraný model jakkoliv modifikovat pro své účely, 

pokud to licence dovoluje. [5,6]  

I dnes je nejvíce FDM tiskáren na světě právě RepRap, neboť opravdové nadšence baví 

neustálé vylepšování těchto tiskáren. RepRap tiskárnami se inspirovali další výrobci, včetně 

Josefa Průši a dnes není problém koupit FDM tiskárnu v řádech tisíců korun. [5,6,7] 

Jak šel dopředu vývoj tiskáren, zvyšovala se i rozmanitost uplatnění. V roce 2010 firma 

Stratasys založila projekt, za účelem tisku velkých rozměrů. Povedlo se jí vytisknout auto-

mobil Urbee (Obrázek 4), jehož externí díly včetně karoserie byly kompletně vytisknuté. 

Roku 2011 se podařilo vytisknout první bezpilotní letadlo a roku 2012 se lékařům z Nizo-

zemska podařilo vytisknout a implementovat spodní čelist. Dnes se 3D tisk používá v mnoha 

odvětvích. Od tisku postaviček hobby tiskařů, až po tisk různých implantátů v medicíně. 

[5,6]  
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Obrázek 4 Automobil Urbee [9] 

1.2 Porovnání vývoje 3D tisku v letech 2015 a 2020 

V roce 2015 na základě statistiky společnosti Sculpteo [10] bylo největší zastoupení 3D 

tiskařů v Evropě (64 %) a Americe (27 %). V porovnání s rokem 2020 ubylo 3D tiskařů 

v Evropě o 15,9 %, ale přibylo v Americe o 5,2 %. Zároveň též přibylo 3D tiskařů v Africe 

z 0,2 % na 5,9 % a Asie a Oceánie z 3,2 % na 14,1 %. 

V roce 2015 přes 50 % respondentů uvedlo, že cena materiálu, spolehlivost a možnosti tis-

kárny včetně velikosti tiskového prostoru je velmi důležitým faktorem pro použití aditivních 

technologií. Respondentům byla zároveň položena otázka, zda si myslí, že existuje nějaký 

trend, který dokáže předvídat vývoj 3D tisku. 21,5 % zmínilo nové materiály, 17,2 % zmínilo 

nové nabídky na trhu a 17 % respondentů zmínilo jednodušší 3D modelování. Zároveň je 91 

% respondentů přesvědčeno, že v následujících několika letech trh s 3D tiskem poroste. Fak-

tory, které k tomu povedou jsou z 58 % 3D technologie, které zahrnují nové materiály, ros-

toucí efektivitu a přesnost a pokles cen. Ve 42 % jsou to vnější faktory, kam spadají nové 

trhy, jednodušší nástroje pro 3D modelování a nové předpisy. Zjistilo se také, že američtí 

uživatelé 3D tiskáren jsou méně kvalifikovaní než evropští uživatelé. [10] 
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V roce 2015 se zjišťovalo, k čemu se v Americe a Evropě 3D tisk nejvíce využívá. 

V Americe se 3D tisk používal z 56 % na prototypování, z 43 % na vylepšení určitého kon-

ceptu, z 27 % na produkci a z 12 % slouží ke vzdělání. Oproti tomu v Evropě se 3D tisk 

nejvíce používal z 63 % na prototypování, z 27 % na zlepšení konceptu, z 26 % na produkci 

a z 5 % ke vzdělání. V roce 2020 se již nedělalo porovnání Ameriky a Evropy. Bylo pouze 

zjištěno, že 3D tisk se nejvíce používal z 68 % na prototypování, z 59 % na zlepšení kon-

ceptu, z 49 % k produkci a z 42 % ke vzdělání (viz Obrázek 5). [10] 

Z výsledku studie z roku 2015 se také zjistilo, že cena materiálu, spolehlivost a mož-

nosti tiskárny jsou pro Američany důležitější než pro Evropany. V Evropě se předpokládalo, 

že do roku 2020 se navýší nabídka vlastních produktů ohledně 3D tisku. Zároveň se zjistilo, 

že nejvíce používaný materiál byl plast. Pokročilí uživatelé ovšem také hojně používali prys-

kyřici, kovy či keramiku. [10] 

 

Obrázek 5 Využití 3D tisku v roce 2015 [10] 
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Studie z roku 2020 [11] ukazuje, že nejvíce se 3D tisk používá k práci (59 %), jako 

hobby (24 %) a k výuce (17 %). Nejvíce uživatelů (44 %) bylo ve věku 25-34 let. Z respon-

dentů bylo 89 % muži a pouze 11 % ženy. Největší zastoupení respondentů (39 %) má s 3D 

tiskem tří až pětileté zkušenosti. 

Respondenti uváděli, že nejvíce času stráví tvorbou CAD modelu (54 %) a tvorbou prototypu 

(48 %) s tím, že největší výzvou je pro 3D tiskaře kontrola kvality (51 %). Stejně jako v roce 

2015 se stále nejvíce využívá FDM technologie a po ní následuje SLA a SLS s tím, že při 

tvorbě se nejvíce využívá CAD model a po něm 3D skenování. Největším problémem 

v adopci 3D tisku jsou vstupní náklady a chybějící vědomosti. Tento problém uvádí jak 

firmy, tak jednotlivci. Tento problém je ovšem největší v Severní Americe. 

Respondenti na otázku, v čem vidí největší potenciál ohledně 3D tisku uvedli, že ho vidí ve 

výrobě, podnikání a individuální sféře. Účel 3D tisku oproti roku 2015 nejvíce vzrostl  

v produkci a ve vzdělání (viz Obrázek 6). [11] 

 

Obrázek 6 Využití 3D tisku od roku 2015 do roku 2020 [11] 

1.3 Metoda FDM 

Fused Deposition Modeling (FDM) je nejrozšířenější metoda 3D tisku mezi širokou 

veřejností a jedna z nejrozšířenějších metod profesionálního 3D tisku. Označuje se také jako 

FFF (Fused Filament Fabrication) metoda, neboť zkratka FDM je registrovanou značkou 

firmy Stratasys. Z tohoto důvodu jiní výrobci používají název FFF. Jde ale o naprosto stejný 

princip. [5,12] 

Technologie funguje na principu roztavení a následné nanášení materiálu ve vrstvách 

na sebe. Po vychladnutí získáme výsledný objekt. Jedná se tedy o aditivní výrobu. Staveb-

ním materiálem je plast, který je ve formě struny, jenž je navinuta na cívce. Této struně se 

také říká filament. Struna se odvíjí a prochází horkým tělesem (hotendem), kde dochází 

k roztavení struny (filamentu) a následně je v tomto tekutém stavu vytlačována tryskou na 



18 
 

podložku, kde následně opět chladne (viz Obrázek 7). Průměr struny byl dříve 3 mm, ale 

jelikož nevýhodou byla nízká přesnost dávkování a vyšší teplota pro roztavení, došlo k pře-

sunu na průměr struny 1,75 mm. [5,12] 

 

Obrázek 7 Princip FDM technologie [13] 

1.4 Rozdělení FDM tiskáren podle typu, jejich části a princip fun-

gování 

1.4.1 Kartézská tiskárna 

Tento typ tiskárny je nejvíce rozšířený a funguje na principu kartézských souřadnic  

(viz Obrázek 10).  Znamená to, že se pohybuje po třech lineárních osách označovaných jako 

X, Y, Z. 

Hlavní částí tiskárny je pevný a tuhý rám. Převážně bývá tvořen hliníkovými profily, které 

jsou následně smontované do požadovaného tvaru rámu. Nejníže na rámu se nachází tisková 

podložka, která se pohybuje po ose Y pomocí krokového motoru a řemenu. Nejčastějším 

tvarem této podložky bývá čtverec nebo obdélník a velikost se liší podle velikosti rámu, 

výrobce a předpokladu použití tiskárny. Podložka bývá převážně vyhřívaná z důvodu dob-

rého přichycení materiálu na podložku. Nad podložkou se pohybuje tisková hlava po ose X 

pomocí krokového motoru a nejčastěji řemenu. 
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Tisková hlava je tvořena hotendem (viz Obrázek 8). Ten se skládá z několika částí. 

Z trysky, kterou se vytlačuje materiál. Hliníkovou či ocelovou kostičkou, do které je tryska 

zašroubovaná a zároveň se v ní nachází topné tělísko s termistorem. Tato kostička se nazývá 

heatblock a slouží k roztavení filamentu. Do heatblocku je zašroubovaná proti trysce kovová 

trubička, která se nazývá heatbreak. Slouží k propojení heatblocku a následného chladiče. 

Zároveň slouží k vedení filamentu do heatblocku. Klíčovou funkcí heatbreaku, jak již an-

glický název napovídá, je oddělení horké části (kostky) a studené části s chladičem. Chladič, 

který je nasazen na heatblocku má žebrování a je aktivně chlazený ventilátorem, neboť je 

žádoucí, aby se materiál roztavil až v heatblocku a ne již po cestě k němu.  

 

Obrázek 8 V6 hotend a jeho součásti [14] 

Tisková hlava se pohybuje i ve směru osy Z. O tento pohyb se stará krokový motor  

a šroubovice. Maximální výška vytištěného objektu opět závisí na velikosti a provedení 

rámu, na výrobci a předpokladu použití. Podle provedení rámu se určuje, zda se pohybuje 

tisková hlava ve směru osy Z, nebo se o pohyb ve směru osy Z stará i podložka. Tomuto 

typu rámu se říká krychle či kostka (cube). Princip přesto zůstává stejný. 

O posun filamentu se stará extruder. Extruder se skládá z ozubeného kolečka a vodící 

kladky. Mezi nimi se nachází filament. Ozubené kolečko tvoří pomocí pružinky přítlak na 

filament a posouvá filament v požadovaném směru. Existuje mnoho typů extruderů, 
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například i zpřevodovaný, kde se místo kladky používá druhého ozubeného kolečka, které 

je pomocí převodu napojené na hlavní ozubené kolečko. O pohyb ozubených koleček se 

stará krokový motor. Extruder se může nacházet přímo nad tiskovou hlavou nebo se nachází 

umístěný na tiskárně, kde je k hotendu připojený pomocí PTFE trubičky (viz Obrázek 9). 

Výhodou umístění přímo nad tiskovou hlavou je vyšší přesnost dávkování filamentu a sní-

žený odpor pro vedení filamentu do hotendu. 

 

Obrázek 9 Extruder umístěný nad tiskovou hlavou (vlevo) a extruder propojený s hotendem pomocí PTFE trubičky 
(vpravo) [15] 

Filament navinutý na cívce se následně umisťuje na rám či mimo tiskárnu. Struna je 

tlačena skrz extruder do horkého hotendu, kde dochází k roztavení, protlačení taveniny skrz 

trysku, nanesení na podložku a následuje chladnutí a tuhnutí materiálu. K ochlazování vy-

tlačené taveniny slouží ventilátor, který se nachází na tiskové hlavě. O celé řízení tiskárny 

se stará základní deska s firmwarem, která je napájena elektrickým zdrojem. [16,17,18] 

 

Obrázek 10 Kartézská tiskárna [5] 
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1.4.2 Delta tiskárna 

Rám je podobný, jako u kartézské tiskárny s rámem typu kostka, akorát místo čtyř pro-

filů pro zvednutí v ose Z se využívají jenom tři (viz Obrázek 11). Hotend je zavěšený na 

třech ramenech, které jsou připojené na třech profilech rámu. Princip hotendu a extruderu 

zůstává stejný. Rozdílem je jiný pohyb hotendu, který se pohybuje ve všech osách, zatímco 

podložka zůstává na místě.  

Výhodou tohoto provedení je vysoká rychlost díky rychlým pohybům tiskárny a možnost 

velkého tiskového prostoru v ose Z. Ovšem pro kvalitní tisk je třeba velmi přesného složení 

tiskárny díky složité geometrii. [16,17,18] 

 

Obrázek 11 Kartézská tiskárna (vlevo) a delta tiskárna (vpravo) [17] 

 

1.4.3 Polar tiskárna 

Rám je tvořen podobně jako u tiskáren s kartézskou soustavou, ale má pouze jedno ra-

meno pro osu Z (viz Obrázek 13). Tisková hlava se pohybuje pouze v jedné ose s tím, že 

podložka se otáčí. Konstrukce je velmi jednoduchá, avšak příprava modelu a následné pře-

vedení pro tisk je velmi komplikovaný proces. Z tohoto důvodu se tento typ tiskáren již 

téměř nepoužívá (Obrázek 12). [16,17,18] 
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Obrázek 12 Souřadnice kartézské, polar a delta tiskárny [19] 

 

Obrázek 13 Polar tiskárna [18] 

1.4.4 Speciální typ tiskárny 

Existuje i zcela odlišný typ 3D tiskárny, a to FDM tiskárna, která má místo klasické 

tiskové podložky posuvný pás. S tímto nápadem jako první přišla společnost Blackbelt. Jed-

nalo se o 3D tiskárnu, která měla pásový dopravník a tři tiskové hlavy (viz Obrázek 14). 

Dnes tiskárny s posuvným pásem prodávají i značky jako je například Creality. 

Výhodou posuvného pásu oproti klasické tiskové podložce je sériovost výroby. Vytisknutý 

objekt dojede na konec pásu, kde následně spadne do přistavěného kontejneru a tiskárna 

mezitím tiskne již další objekt. Díky tomu nemusí obsluha odebírat každý výtisk z tiskové 
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podložky a je tak zajištěn kontinuální tisk. Další výhodou je tisk velmi dlouhých objektů. 

Délka objektu tak závisí pouze na délce pásu. [20,21] 

 

Obrázek 14 3D tiskárna Blackbelt s pásem [20] 

1.5 Materiály pro FDM 3D tisk 

Jde o materiály, které se nazývají termoplasty. Mají nízkou či nižší teplotní odolnost  

a díky tomu je lze roztavit i při teplotách kolem 200 °C. Každý materiál má své specifické 

vlastnosti. S čím dál více rozšiřujícím se 3D tiskem vznikají stále nové a nové materiály 

s nejrůznějšími příměsi, které mají zajistit lepší mechanické či tepelné vlastnosti, ale i vzhled 

podobající se například dřevu. Zároveň je třeba dodat, že pro každý materiál je třeba jiné 

nastavení parametrů tiskárny. 

Materiál se také nazývá filament a je obvykle navinut na cívku. Filament se přes extruder 

dostává do hotendu, kde se taví a následně vytlačuje tryskou na tiskovou podložku. 

Typů filamentu je opravdu velké množství, a to samé platí o barvách (viz Obrázek 15). Tato 

práce se zaměří pouze na nejčastěji používaný materiál, kterým je díky své ceně a snadnému 

tisku materiál PLA. Zároveň se tento materiál následně použije v praktické části této práce. 

[6,22,23] 
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Obrázek 15 Vlastnosti jednotlivých materiálů [22] 

1.5.1 PLA  

Jedná se o nejčastěji používaný materiál, neboť je nejsnazší pro tisk a cenově dostupný 

(viz Obrázek 16). Jde o kyselinu polymléčnou (polylactic acid). Tento materiál je biologicky 

snadno odbouratelný. Získává se například z kukuřičného nebo bramborového škrobu. Po-

chází tedy z obnovitelných zdrojů. Materiál má nízkou teplotní odolnost. Obvyklá tisková 

teplota je kolem 190–220 °C podle konkrétního výrobce. Teplota tiskové podložky se pou-

žívá nejčastěji 60 °C, ale při správném nastavení lze tisknout i na nevyhřívanou podložku. 

Měkne (teplota skelného přechodu) již při teplotě kolem 50 °C. Je velmi tvrdý, ale křehký. 

Nejčastěji se využívá na tisk hraček, prototypů apod. V dnešní době se do PLA přidává na-

příklad příměs dřeva pro dřevěný vzhled a vůni. Výrobce Fillamentum u svého PLA Extrafill 

v bílé barvě uvádí, že jeho mez kluzu je 60 MPa, mez pevnosti 53 MPa, modul pružnosti 

v tahu 3600 MPa a pevnost v ohybu 83 MPa. [6,24,25,26] 
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Obrázek 16 Statistika nejpoužívanějších materiálů za rok 2018 [23] 
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2 Rešerše vlivu vybraných parametrů na me-

chanické vlastnosti dílu 

Všechny tiskové parametry se nastavují ve sliceru. Slicer je software, který převádí STL 

model do G-kódu pro tiskárnu. U většiny slicerů existují již přednastavené profily, kde si 

obsluha pouze zvolí typ tiskárny a materiál, ze kterého bude tisknout. Ne však všechny typy 

tiskáren, či všechny materiály jsou ve slicerech obsaženy, a tak je někdy potřeba vytvořit 

vlastní profil. Navíc ne vždy jsou přednastavené parametry nejlepší volbou. Záleží na využití 

budoucího výtisku a přizpůsobení tiskových parametrů účelu výtisku. Tato práce se zaměří 

na parametry, které by mohly mít vliv na mechanické vlastnosti výtisku. 

2.1 Výška vrstvy 

Výška vrstvy je výška materiálu nanášená v každé jedné vrstvě. Jde o jeden z parametrů, 

který se mění s různými přednastavenými profily. Tento parametr výrazně ovlivňuje dobu 

tisku a zároveň rozlišení výtisku. Čím větší je výška vrstvy, tím bude model rychleji vytisk-

nut, ale zároveň budou jednotlivé vrstvy více patrné na vytisknutém objektu. 

Nejčastější výškou vrstvy je 0,15 mm dle Prusa příručky [5]. Jelikož je ale FDM 3D tisk 

aditivní technologie vrstvením, je třeba, aby vrstvy na sobě co nejlépe držely. Wenzheng  

et al [27] vypracovali studii, kde se věnují vlivu výšky vrstvy a dalších parametrů na materiál 

jménem PEEK. Testovali pevnost v tahu, tlaku a ohybu. Nejlepší mechanické vlastnosti byly 

dosaženy při výšce vrstvy 0,3 mm (viz Obrázek 17). K podobnému závěru přišli i Mohamed 

et al [28], kteří zkoumali tiskové parametry včetně výšky vrstvy a hledali optimální nastavení 

parametrů. Zjistili, že optimální výška vrstvy pro maximální dynamické mechanické vlast-

nosti je 0,3302 mm. [5,27,28] 

 

Obrázek 17 Tiskové parametry materiálu PEEK, kde vyšla nejlepší výška vrstvy 0.3 mm [27] 
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2.2 Šířka extruze 

Šířka extruze je šířka vytlačované „stěny“ objektu. Souvisí s velikostí trysky. Většinou 

se používá šířka extruze jako 100 až 120 % průměru trysky. To znamená, že pokud použi-

jeme standartní trysku 0,4 mm, šířka extruze je 0,4 až 0,48 mm. YouTube kanál a blog CNC 

Kitchen [29] dělal pokus na vliv šířky extruze na mechanické vlastnosti. Ve většině případů 

tuto hodnotu není potřeba nastavovat, neboť ji obsahují již hotové profily ve slicerech. Pokus 

od CNC Kitchen byl proveden s tryskou 0,4 mm a šířkou extruze od 90 % do 250 %. Tedy 

šířka extruze byla 0,36 mm až 1 mm. Tiskový objekt byl 3DBenchy. Kvalita tisku vypadala 

okem stejně až do 160 %, kde začaly být vidět artefakty na převisech. Při 250 % šířky extruze 

již byla plocha špatně strukturovaná. Ideální šířka extruze vyšla 150 % kvůli tlaku, který 

lépe spojoval jednotlivé vrstvy. Testováním se zjistilo, že adheze vrstev pomalu stoupá  

z 90 % na 150 % šířky extruze (viz Obrázek 18). Od této hodnoty adheze opět klesá. Závě-

rem tedy je, že širší extruze pomáhá lepší adhezi jednotlivých vrstev, protože je materiál 

více tlačen do předchozí vrstvy. [29]  

 

Obrázek 18 Vliv šířky extruze na pevnost [29] 

2.3 Hustota a vzor infillu 

Výtisk se skládá z obvodových stěn, který se nazývají perimetry. Aby ale výtisk nebyl 

dutý, používá se takzvaný infill, neboli výplň modelu. Infill se udává v procentech a obsa-

huje velké množství různých vzorů. Šířka výběru vzorů závisí na daném sliceru. Infill také 

ovlivňuje dobu tisku, pevnost výtisku a spotřebu materiálu. Průša uvádí jako nejlepší vzor 

výplně v PrusaSliceru Gyroid, který má výhodu, že je trojrozměrný a poskytuje stejnou 
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pevnost ve všech směrech. Christian Lubombo a Michael A. Huneault [31] ve své studii 

uvádí, že se pevnost zvýšila až o 82 % při stejném procentuálním infillu, akorát s použitím 

jiného vzoru infillu za použití stejného množství perimetrů. Jiří Marek [32] ve své diplomové 

práci došel k závěru, že největší vliv na mechanické vlastnosti v tahu má procento výplně 

(viz Obrázek 19) a poté množství perimetrů. [5,30,31,32] 

 

Obrázek 19 Vliv procentuální výplně na pevnost v tahu [32] 

2.4 Teplota a orientace modelu na tiskové podložce 

Teplota hotendu i podložky je velmi důležitá. Teplota podložky zajišťuje správné při-

chycení první vrstvy výtisku. Teplota hotendu se naopak stará o správné roztavení materiálu, 

který je následně vytlačován tryskou.  Tang et al [33] se ve své studii zabývají mechanickými 

vlastnostmi PLA v tahu a tlaku. Výsledkem experimentu je zjištění, že při zvýšení teploty 

při tisku pevnost v tahu a modul pružnosti nejprve stoupá a následně má tendenci klesat. Při 

teplotě od 200 do 230 °C se zvýší pevnost v tahu o 4,3 %. Modul pružnosti se zvýší  

o 11,06 %. Když je teplota od 230 do 240 °C, pevnost v tahu se sníží o 1,02 % a modul 

pružnosti o 3,32 %. Při teplotě 230 °C je maximální pevnost v tahu 50,16 MPa a maximální 

modul pružnosti 4340,38 MPa (viz Obrázek 20). Důvodem je, že příliš nízká teplota není 

schopna dostatečně roztavit materiál, což ovlivňuje proces tváření vzorku. Když je naopak 

teplota příliš vysoká, není předchozí vrstva dostatečně zchladlá. [33] 

Orientace na podložce je velmi zásadní při přípravě modelu k tisku. Je třeba brát 

v úvahu, jak bude daná součást zatěžována a podle toho zvolit vhodnou orientaci na pod-

ložku. Nejmenší pevnost je vždy při namáhání kolmo k vrstvám, kdy dojde k oddělení vrstev 

od sebe. Pokud není možné model orientovat jinak a bude docházet k zatížení ve vrstvách, 

je vhodné zvolit místo ostrých úhlů zaoblení, aby došlo k rozložení koncentrace napětí. [34] 
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Obrázek 20 Pevnost v tahu v závislosti na teplotě [33] 

2.5 Rychlost tisku 

Rychlost tisku je dalším důležitým parametrem pro mechanickou odolnost, ale i rozmě-

rovou přesnost. Rychlost tisku je udávaná většinou v milimetrech za sekundu. U PrusaSli-

ceru je možné nastavit maximální objemovou rychlost, díky které není třeba počítat rozsah 

rychlostí pro kombinace různých výšek vrstev, průměrů trysek apod. Při vyšší rychlosti je 

třeba myslet na to, že je třeba protlačit více materiálu rychleji. Je proto vhodné zvýšit teplotu 

hotendu. Rychlost tisku je zároveň také ovlivněna konstrukcí tiskárny, vahou tiskové hlavy 

a v neposlední řadě i typem filamentu. Průša uvádí maximální objemové rychlosti za použití 

standartní tiskové hlavy s hotendem E3D V6 na tiskárně Prusa i3 MK3/S 15 mm3/s pro PLA 

a 8 mm3/s pro PETG. Tang et al [33] se ve své studii, kterou jsem zmiňoval v kapitole  

o teplotě, věnují i vlivu rychlosti tisku na mechanické vlastnosti výtisku. Při konstantní tep-

lotě 200 °C a proměnlivé rychlosti se ukázalo, že s vyšší rychlostí tisku se zvyšovaly i hod-

noty meze pevnosti a modulu pružnosti v tahu (viz Obrázek 21). Při zvýšení rychlosti z 30 

mm/s na 60 mm/s se zvýšila hodnota pevnosti v tahu a modulu pružnosti v tahu o 10,33 %. 

[33,35]  
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Obrázek 21 Vliv rychlosti tisku na pevnost výtisku [33] 

2.6 Perimetry 

Perimetry jsou obvodové stěny modelu. Jejich šířka závisí na šířce extruze a tím pádem 

i na velikosti průměru trysky. Perimetry mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti. 

YouTube kanál a internetový blog CNC Kitchen prováděl pokus, zda má větší vliv na pev-

nost počet perimetrů nebo hustota infillu. Výsledkem pokusu bylo zjištění, že větší vliv na 

pevnost má počet perimetrů. Christian Lubombo a Michel A. Huneault [31] ve své studii, 

kterou jsem zmiňoval v kapitole o infillu, došli k závěru, že pevnost se zvýšila až o 82 % za 

použití stejného procentuálního infillu, ale jiného vzoru. Zároveň ale došli k závěru, že za 

použití většího množství perimetrů se stejným vzorem infillu a hustotou infillu se zlepšily 

mechanické vlastnosti až o 84 % (Obrázek 22). Zaman et al [36] se ve studii zabývali vlivem 

jednotlivých parametrů na pevnost včetně perimetrů. V závěru došli ke zjištění, že procento 

výplně infillu byl nejvíc dominující faktor. Jiří Marek ve své diplomové práci [32], kterou 

zmiňuji v kapitole o infillu, došel ke stejnému závěru, kde uvádí, že největší vliv na mecha-

nické vlastnosti v tahu má procento infillu a až poté množství perimetrů. Tato tvrzení jsou 

ale v rozporu s další studií od Mishra et al [37], kde se opět zkoumají jednotlivá nastavení 

včetně perimetrů a zkouší se jejich vliv na mechanické vlastnosti. Zde došli k závěru,  

že počet perimetrů je důležitým parametrem, neboť pomáhá přenášet zónu koncentrace na-

pětí z vnějšího okraje do středu. Studie říká, že pokud chceme zvýšit pevnost dílu, zvýšíme 

počet perimetrů pro rovnoměrné rozložení napětí. Studie zároveň říká, že jen málo studií 

bylo věnováno počtu perimetrů. [31,36,37,32] 



31 
 

 

Obrázek 22 Porovnání pevnosti 1 a 3 perimetrů [31] 
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3 Vlastní průzkum 

Díky velkému rozmachu skupin určených pro 3D tisk, které jsou na Facebooku se roz-

hodlo o vytvoření vlastního dotazníku, který se následně vložil do dvou internetových sku-

pin. Dotazník se skládal z deseti otázek, které se zaměřují převážně na množství perimetrů 

a hustotu infillu. Otázky byly otevřené, dalo se tedy odpovědět na více možností. Tento do-

tazník byl umístěn ve dvou skupinách na Facebooku, a to v Creality3D CZ/SK a ve skupině 

3D tisk. Celkově odpovědělo 262 respondentů. 

3.1 Výsledky 

Naprostá většina respondentů byli muži (96,1 %). Na dotazník odpovědělo pouze 7 žen. 

42,5 % respondentů uvedla, že se 3D tisku věnují 1 až 3 roky. 35,7 % respondentů uvedlo, 

že se 3D tisku věnují méně než rok. Zanedbatelný počet respondentů uvedl, že se tisku věnují 

3 a více let. 

Další sada otázek byla na typ tiskárny, kterou respondenti vlastní a na nastavení hodnot 

ve sliceru. Téměř polovina (48,8 %) respondentů odpověděla, že vlastní Ender 3. Na tento 

fakt může mít vliv, že dotazník byl umístěn ve skupině, která je na tiskárny Creality Ender 

zaměřená. Respondentů, které vlastní tiskárnu Original Prusa i3 MK3S bylo pouze 49  

(19 %). Zbytek respondentů uvedl, že vlastní jinou tiskárnu mimo tento výběr. Více než 

polovina (58,9 %) respondentů uvedla, že jako slicer používají PrusaSlicer. 31,8 % respon-

dentů uvedlo, že upřednostňují slicer Cura. 47,6 % respondentů má standartně ve sliceru 

nastavené jako výchozí 3 perimetry. 25,2 % respondentů má jako výchozí 2 perimetry  

a 13 % respondentů má jako výchozí 4 perimetry (viz Obrázek 24). 52,3 % respondentů má 

standartně nastaveno 20 % infill. 30 % infill má pouze 16,5 % respondentů a 10 % infill má 

15,2 % respondentů (viz Obrázek 23). 
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Obrázek 23 Standartní infill respondentů 

 

Obrázek 24 Standartní množství perimetrů respondentů 

Poslední sada otázek byla zaměřena na materiál a přenastavení parametrů ve sliceru, 

pokud chtějí respondenti tisknout mechanicky namáhaný díl. 48 % respondentů uvedla, že 
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pro mechanicky namáhaný díl by zvolila materiál PET-G. Na druhém místě (18,5 %) byl 

materiál ASA a těsně za ním (15,5 %) byl materiál nylon. Zároveň 56,8 % respondentů 

uvedlo, že by u namáhaného dílu přidávali spíše větší množství perimetrů. 43,2 % respon-

dentů by přidávalo spíše větší procento infillu. Na otázku, kolik perimetrů vůči standartnímu 

nastavení u mechanicky namáhaných dílů respondenti přidávají už nebyla tak jednoznačná 

odpověď. 29,8 % respondentů by přidala o 2 perimetry navíc. 20,6 % respondentů by přidala 

o 3 perimetry navíc (viz Obrázek 26). Poslední otázkou bylo o kolik procent vůči standart-

nímu nastavení by respondenti zvyšovali procento infillu u mechanicky namáhaného dílu. 

33,9 % respondentů uvedlo, že by přidalo infill o 30 %. 33 % respondentů uvedlo, že by 

přidalo infill pouze o 20 % (viz Obrázek 25). 

 

Obrázek 25 Zvýšení infillu respondentů u mechanicky namáhaného dílu 
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Obrázek 26 Zvýšení množství perimetrů respondentů u mechanicky namáhaného dílu 

3.2 Analýza výsledku rešerše a upřesnění cílů práce 

Na základě této rešerše bylo rozhodnuto o bližším prozkoumání vlivu perimetrů na me-

chanické vlastnosti, neboť si zmíněné studie a články protiřečí. V některých studiích bylo 

zjištěno, že největší vliv na pevnost má výplň. V jiných studiích bylo zjištěno, že největší 

vliv na pevnost mají zase perimetry. Z tohoto důvodu nelze říct, zda při tisku zvolit raději 

větší množství perimetrů nebo větší hustotu infillu. V diskuzních fórech tiskařů lidé většinou 

radí, jaký typ filamentu je vhodné použít, ale už se nezmiňují o ideálním nastavení tisku. 

Cílem této práce je zjistit, jaký vliv má počet perimetrů na mechanické vlastnosti výtisku. 

Důvodem pro použití FDM technologie je cenová dostupnost FDM 3D tiskáren a tím i spo-

jený rozšiřující se trend vlastnění FDM tiskárny například hobby tiskaři. Jako materiál byl 

zvolen PLA, neboť jde o nejvíce rozšířený typ filamentu a zároveň je nejsnazší pro tisk. 

Barva filamentu byla zvolena pouze jedna – bílá, neboť odlišné barvy mohou mít různé me-

chanické vlastnosti. [23,38] 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



37 
 

4 Návrh metodiky testování a provedení expe-

rimentu 

Experimentální část je zaměřena na vliv množství perimetrů na pevnost vytištěného mo-

delu. Skládá se ze dvou částí. První část je tahová zkouška zkušebních vzorků dle normy 

ČSN EN ISO 527-1. Druhá část se skládá ze zatěžování vytištěného háčku. Jako materiál 

pro obě části byl zvolen PLA filament Extrafill bílý 1,75 mm 750 g Fillamentum. 

4.1 Metodika testování vzorků pro zkoušku tahem 

Těleso je upnuto do univerzálního zkušebního stroje od firmy Walter+Bai AG, který lze 

použít pro tahovou zkoušku dle normy ČSN EN ISO 527-1. Následně dochází k roztahování 

čelistí konstantní rychlostí a tím se zkušební těleso protahuje. Zkouška probíhá do porušení 

tělesa nebo do okamžiku, kdy napětí (zatížení) či deformace (prodloužení) dosáhnou předem 

zvolené hodnoty. Výstupem zkoušky je pracovní tahový diagram, který zaznamenává závis-

lost zatěžovací síly F na prodloužení ΔL. [39]  

4.1.1 Návrh a model vzorku pro zkoušku tahem 

Pro tahovou zkoušku bylo vybráno zkušební těleso dle normy ČSN EN ISO 527-2 typ 

1B, jehož rozměry jsou dané normou (viz Obrázek 27). Zkušební těleso bylo vymodelováno 

pomocí softwaru Autodesk Fusion 360. 

 
Obrázek 27 Zkušební vzorek 1B [40] 

4.1.2 Parametry tisku vzorku pro zkoušku tahem 

Vzorky byly tisknuté na dvou tiskárnách. První tiskárnou byla Original Prusa i3 

MK3S+. Druhou tiskárnou byl model Creality Ender 3. Jako slicer byl zvolen PrusaSlicer 

založený na Slic3r ve verzi 2.3.0. 

Neboť se chtělo touto prací mířit na začínající 3D tiskaře, kteří si nechtějí vytvářet  

a upravovat vlastní profily ve sliceru, zvolilo se použití již přednastavených profilů pro obě 
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tiskárny. Z tohoto důvodu jsou například rozdílné rychlosti tisku mezi první a druhou tiskár-

nou (viz Tabulka 1). 

Tabulka 1 Tiskové parametry obou tiskáren 

Tiskárna i3 MK3S+ Ender 3 

Přednastavený profil nastavení 

tisku 
0,20mm QUALITY 0,20mm NORMAL 

Přednastavený profil filamentu Fillamentum PLA Fillamentum PLA 

Přednastavený profil tiskárny 
Original Prusa i3 MK3S 

& MK3S+ 
Creality Ender - 3 

Výška vrstvy 0,2 mm 0,2 mm 

Plné vrchní vrstvy 5 5 

Plné spodní vrstvy 4 4 

Rychlost tisku perimetrů 45 mm/s 40 mm/s 

Rychlost tisku malých perimetrů 25 mm/s 25 mm/s 

Rychlost tisku vnějších perimetrů 25 mm/s 25 mm/s 

Rychlost tisku výplně a plné vý-

plně 
80 mm/s 50 mm/s a 40 mm/s 

Rychlost tisku vrchní výplně 40 mm/s 30 mm/s 

Rychlost tisku výplně tenkých stěn 40 mm/s 30 mm/s 

Rychlost první vrstvy 20 mm/s 20 mm/s 

Průměr trysky 0,4 mm 0,4 mm 

Teplota trysky pro první vrstvu 215 °C 215 °C 

Teplota trysky pro ostatní vrstvy 210 °C 210 °C 

Teplota tiskové podložky 60 °C 60 °C 

Chlazení extruze od vrstvy 2 2 

Rychlost ventilátoru chlazení ex-

truze 
100 % 100 % 

 

Na každé tiskárně byly tisknuté dvě sady vzorků. První sada vzorků měla konstantní 

infill 15 % o vzoru Gyroid a měnil se počet perimetrů. Vzorky měly 2, 4, 6, 8, 10 a 12 

perimetrů. Pro každé nastavení perimetrů byly z ekonomických důvodů vytištěné 3 vzorky. 

Při 12 perimetrech byl krček vzorku plně vyplněn pouze perimetry. Druhá sada vzorků měla 

konstantní infill 100 % a měnil se počet perimetrů stejně jako u první sady vzorků. 
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Obrázek 28 Vzorek s 2 perimetry (vlevo) a vzorek s 12 perimetry (vpravo) 

4.1.3 Provedení tahové zkoušky vzorku 

Před provedením tahové zkoušky byla u každého vzorku změřena tloušťka h a šířka 

zúžené části b pomocí digitálního posuvného měřítka za účelem zjištění počátečního prů-

řezu. Tahová zkouška byla prováděna na trhacím přístroji od firmy Walter + Bai AG. Tep-

lota okolí byla 20 °C. Rychlost zatěžování byla pro všechny vzorky 50 mm/min. Vzdálenost 

mezi čelistmi pro vzorek 1B byla 115 mm dle normy. Výstupem bylo maximální zatížení F 

a prodloužení tahového vzorku Lt. Tahová zkouška a její průběh byla zaznamenávána na 

kameru (viz Obrázek 29).  
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Obrázek 29 Průběh tahové zkoušky zaznamenávané na kameru 

4.2 Metodika testování nástěnného háčku 

Cílem testování nástěnného háčku byla motivace vyzkoušet vliv množství perimetrů na 

pevnost na reálné součásti, kterou si majitel 3D tiskárny může doma sám vytisknout a ná-

sledně ji prakticky využívat. Jako testovací součást byl vybrán nástěnný háček. Testování 

bylo provedeno pomocí univerzálního elektromechanického zkušebního stroje řady LabTest 

Model 5.100SP1 za teploty 20 °C (viz Obrázek 30). 



41 
 

 
Obrázek 30 Metodika testování nástěnného háčku 

4.2.1 Návrh a model nástěnného háčku 

Jako testovaný háček byl vybrán Háček H007 plast bílý 57,6 mm x 18,4 mm x 51,2 mm, 

který byl zakoupen v prodejně OBI. Důvodem pro tento háček bylo porovnání pevnosti 

háčku, který byl vyroben pomocí konvenční technologie vstřikování plastů s háčkem, který 

byl vytištěn na 3D tiskárně. Zároveň se do tohoto háčku vejde dostatečné množství perime-

trů. Podle tohoto háčku byla vymodelována přesná replika pomocí softwaru Autodesk 

Fusion 360 (viz Obrázek 31). Model háčku byl následně exportován do formátu STL, aby 

s ním bylo možné dále pracovat ve sliceru. 
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Obrázek 31 Model nástěnného háčku 

4.2.2 Parametry tisku nástěnného háčku 

Parametry byly podobné jako u vzorků pro zkoušku tahem. Háčky byly tisknuté na dvou 

tiskárnách. První tiskárnou byla Original Prusa i3 MK3S+. Druhou tiskárnou byl model Cre-

ality Ender 3. Jako slicer byl zvolen PrusaSlicer založený na Slic3r ve verzi 2.3.0. Pro tis-

kárnu i3 MK3+ i Ender 3 byly použité stejné tiskové parametry jako pro vzorky pro zkoušku 

tahem.  

Na každé tiskárně byly tisknuté dvě sady háčků. První sada háčků měla konstantní infill 

15 % o vzoru Gyroid a měnil se počet perimetrů. Háčky měly 2, 4, 6, 8, 10 a 12 perimetrů, 

kdy při 12 perimetrech byl háček již zcela vyplněn pouze perimetry a více perimetrů již nešlo 

přidat. Pro každé nastavení perimetrů byly vytištěné 3 háčky. Druhá sada háčků měla kon-

stantní infill 100 % a měnil se počet perimetrů stejně jako u první sady háčků. 

 

Obrázek 32 Háček s 2 perimetry (vlevo) a háček s 12 perimetry (vpravo) 
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4.2.3 Provedení zatěžování nástěnného háčku 

Jako přístroj pro zatěžování byl vybrán univerzální elektromechanický zkušební stroj 

řady LabTest Model 5.100SP1. Háček se přivrtal pomocí dvou vrutů, které byly součástí 

balení koupeného háčku, do dřevěného špalíčku. Dřevěný špalíček se upnul vzhůru nohama 

do spodních čelistí zkušebního stroje. Na háček se zavěsilo ocelové lanko, které mělo na 

obou koncích ocelová oka. Druhé ocelové oko se provléklo šroubem, který se zajistil na 

horních čelistích přístroje. Čelisti se následně od sebe vzdalovali, dokud nedošlo k porušení 

háčku. Rychlost zatěžování byla pro všechny háčky 30 mm/min. Výstupem bylo maximální 

zatížení, při kterém došlo k porušení háčku. Tato zatížení sloužila k následné komparaci. 

Průběhy zatěžování byly zaznamenávány na kameru (viz Obrázek 33). 

 

Obrázek 33 Průběh zatěžovací zkoušky 
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5 Shrnutí výsledků a vyhodnocení 

Cílem práce bylo zjistit vliv množství perimetrů na pevnost vytištěné součásti. Experi-

mentální část se skládala ze dvou částí. První částí bylo testování vzorků pro tahovou 

zkoušku. Druhou částí bylo testování reálné součásti – háčku. Součásti byly tisknuté na dvou 

tiskárnách. Součástí kapitoly je i porovnání výsledků z obou tiskáren. 

5.1 Výsledky testování tahových vzorků 

Před provedením tahové zkoušky byly u každého vzorku změřeny rozměry b a h ze 

kterých bylo možné vypočítat průřez zkušebního vzorku dle vzorce:  

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ [𝑚𝑚2], (1) 

kde b je šířka zúžené části a h je tloušťka zkušebního vzorku. Následně bylo možné vypočítat 

mez pevnosti v tahu dle vztahu: 

𝜎𝑚 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴
 [𝑀𝑃𝑎], (2) 

kde Fmax je maximální zatěžující síla.  

 Již v této části byly vidět rozdíly u výtisků z tiskárny Ender 3 a MK3S+. Vytištěná 

zkušební tělesa z tiskárny MK3S+ byla rozměrově přesnější a výtisky byly hladší  

(viz Obrázek 34). Vytištěná tělesa na tiskárně Ender 3 měla správnou výšku, avšak vrstvy 

nebyly hladké. To je způsobeno pravděpodobně nedokonale zkalibrovaným extruderem, 

který mohl dávkovat větší množství materiálu. 

 

Obrázek 34 Pohled na kvalitu vzorku z Ender 3 (nahoře) a z MK3S+ (dole) 

5.1.1 Vzorky s 15% infillem 

Od každého nastavení byly vytištěny a testovány 3 vzorky. Jejich hodnoty byly následně 

zprůměrovány a průměr byl následně zanesen do grafu a do tabulky. Výsledkem je průměrná 

hodnota ze tří vzorků včetně směrodatné odchylky, která je však tak malá, že v grafu není 

vidět. Výsledky z tahové zkoušky, kde byl u zkušebních těles použit konstantní infill 15 % 

a měnil se počet perimetrů ukazují, že s přibývajícím množstvím perimetrů roste pevnost 

v tahu, a to téměř lineárně (viz Obrázek 35). Zároveň se ukázalo, že vzorky, které byly 
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vytištěné na tiskárně MK3S+ nedosahují takové pevnosti, jako vzorky tištěné na tiskárně 

Ender 3 (viz Tabulka 2). 

 

Obrázek 35 Pevnost v tahu při konstantním infillu 15 % 

Tabulka 2 Hodnoty pevnosti v tahu vzorků s 15% infillem 

Tahová zkouška s 15% infillem 

Tiskárna Ender 3 MK3S+ 

 Mez pevnosti 

[MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

[MPa] 

2 perimetry 35,18 0,09 31,37 0,79 

4 perimetry 41,65 0,20 37,92 0,49 

6 perimetrů 48,66 0,21 45,98 0,95 

8 perimetrů 53,44 0,13 51,42 0,73 

10 perimetrů 59,49 0,25 58,01 0,34 

12 perimetrů 66,05 0,52 63,18 0,11 

 

U vzorků tištěných na tiskárně Ender 3 vzrůstala pevnost v tahu s rostoucím počtem 

perimetrů lineárně, kde perimetry byly navyšovány vždy o 2 a referenčním vzorkem byl 

vzorek s 2 perimetry. Mezi navýšením dvou sousedních perimetrů vzrůstala pevnost vždy 

zhruba o 20 % až do konečných 12 perimetrů, kde ve srovnání s 2 perimetry vzrostla pevnost 

o 87,8 %. U vzorků tištěných na tiskárně MK3S+ vzrůstala pevnost s rostoucím počtem pe-

rimetrů stejně jako v přechozím případě, přičemž konečných 12 perimetrů mělo o 101,4 % 

větší pevnost v tahu oproti 2 perimetrům. Při srovnání těchto dvou tiskáren dosahovaly vý-

tisky z MK3S+ nižší pevnosti, zároveň byl však nárůst pevnosti se zvyšujícím se počtem 

perimetrů vyšší než u tiskárny Ender 3 (viz Obrázek 36). 
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Obrázek 36 Procentuální nárůst pevnosti v tahu u vzorků s 15 % infillem 

5.1.2 Vzorky se 100% infillem 

Od každého nastavení byly vytištěny a testovány 3 vzorky. Jejich hodnoty byly následně 

zprůměrovány a průměr byl následně zanesen do grafu a do tabulky. Výsledkem je průměrná 

hodnota ze tří vzorků včetně směrodatné odchylky. Výsledky z tahové zkoušky, kde byl  

u zkušebních těles použit konstantní infill 100 % a měnil se počet perimetrů ukazují, že  

s přibývajícím množstvím perimetrů roste pevnost v tahu. Při použití 4 perimetrů je pevnost 

v tahu nižší, než při použití 2 perimetrů (viz Obrázek 37). Tento fakt může být způsoben 

chybným vytištěním vzorků se 4 perimetry pro tiskárnu Ender 3 i pro tiskárnu MK3S+  

(viz Tabulka 3). 

 

Obrázek 37 Pevnost v tahu při konstantním infillu 100 % 
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Tabulka 3 Hodnoty pevnosti v tahu u vzorků se 100% infillem 

Tahová zkouška se 100% infillem 

Tiskárna Ender 3 MK3S+ 

 Mez pevnosti 

[MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 

Směrodatná 

odchylka 

[MPa] 

2 perimetry 62,26 0,53 56,62 1,21 

4 perimetry 61,58 0,61 56,46 1,10 

6 perimetrů 63,31 0,44 60,14 0,47 

8 perimetrů 63,82 0,40 61,71 0,75 

10 perimetrů 64,24 0,94 62,68 0,48 

12 perimetrů 65,92 0,56 63,45 0,28 

 

Referenčním vzorkem byl vzorek s 2 perimetry. U vzorků tištěných na tiskárně Ender 3 

klesla pevnost u 4 perimetrů oproti 2 perimetrům o 1,1 %. Dále pak pevnost v tahu rostla 

s rostoucím počtem perimetrů vždy přibližně o 1 % až do konečných 12 perimetrů, kde pev-

nost vzrostla o 5,9 % oproti původním 2 perimetrům. Obdobně tomu bylo u tiskárny 

MK3S+, kde opět u 4 perimetrů došlo k poklesu pevnosti, zde ale jen o 0,3 % a dále dochá-

zelo k nárůstu pevnosti až do konečných 12 perimetrů, kde byla pevnost o 12 % vyšší než 

při původních 2 perimetrech. Tiskárna MK3S+ tedy opět dosahovala vyšších procentuálních 

nárůstů v pevnosti, avšak pevnost výtisků oproti tiskárně Ender 3 byla nižší (viz Obrázek 

38). 

 

Obrázek 38 Procentuální nárůst pevnosti v tahu u vzorků se 100% infillem 
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5.2 Výsledky testování nástěnného háčku 

Jako součást byl vybrán nástěnný háček, který byl následně vymodelován a vytištěn. 

Stejně jako u vzorků pro tahovou zkoušku, tak i u háčků, které byly tištěné na tiskárně Ender 

3, byly na první pohled vidět nedokonalosti. Stěny háčků nejsou tak hladké, jako u tiskárny 

MK3S+ (viz Obrázek 39). Důvodem je opět pravděpodobně nedokonale zkalibrovaný ex-

truder. 

 

Obrázek 39 Pohled na kvalitu háčku z Ender 3 (nahoře) a z MK3S+ (dole) 

Experiment byl prováděn na univerzálním elektromechanickým zkušebním stroji řady 

LabTest Model 5.100SP1. Háček byl přivrtán pomocí dvou vrutů do dřevěného špalíčku, 

který simuloval reálné přivrtání na stěnu. Dřevěný špalíček byl umístěn do spodních čelistí 

stroje vzhůru nohama. Na háček bylo následně zavěšeno ocelové lanko, které bylo z druhé 

strany přimontováno k horním čelistím přístroje. Následným oddalováním čelistí rostla síla, 

která působila na háček. 

5.2.1 Vzorky s 15% infillem 

Od každého nastavení byly vytištěny a testovány 3 vzorky. Jejich hodnoty byly následně 

zprůměrovány a průměr byl následně zanesen do grafu a do tabulky. Výsledkem je průměrná 

hodnota ze tří vzorků včetně směrodatné odchylky. Výsledky z tohoto experimentu ukazují, 

že u háčků, u kterých byl konstantní infill 15 % a měnil se pouze počet perimetrů roste  

s přibývajícím počtem perimetrů potřebná síla k porušení háčku. Při 8 perimetrech došlo 

k překonání odolnosti háčku vyrobeného konvenční technologií, na který byla třeba síla 
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335,63 N (viz Obrázek 40). Hodnoty potřebné síly jsou u tiskárny MK3S+ opět nižší až na 

vzorek s 8 perimetry, který jako jediný vykazoval lepších hodnot než stejný vzorek z tis-

kárny Ender 3 (viz Tabulka 4). 

 

Obrázek 40 Závislost síly na perimetrech u háčků s 15% infillem 

Tabulka 4 Hodnoty síly u háčků s 15% infillem 

Testování nástěnného háčku s 15% infillem 

Tiskárna Ender 3 MK3S+ 

 Síla [N] 
Směrodatná 

odchylka [N] 

Mez pevnosti 

[N] 

Směrodatná 

odchylka [N] 

2 perimetry 197,00 8,91 154,10 9,04 

4 perimetry 242,03 36,16 184,03 10,96 

6 perimetrů 273,23 17,93 272,73 16,63 

8 perimetrů 355,30 12,09 381,20 39,67 

10 perimetrů 483,70 35,47 469,70 8,99 

12 perimetrů 536,27 7,47 513,83 9,86 

 

Referenčním háčkem byl háček vyrobený konvenční technologií. U vzorků tištěných na 

tiskárně Ender 3 byla pevnost nižší vůči háčku vyrobeného konvenční technologií až do 8 

perimetrů při konstantním infillu 15 %. Dále pak docházelo ke vzrůstu síly potřebné ke zlo-

mení háčku, kde na vzorek s 8 perimetry byla potřebná síla vyšší o 5,9 % vůči háčku vyro-

beného konvenční technologií. Vzorek s 10 perimetry dosahoval zlepšení o 44,1 %  

a vzorek s 12 perimetry dosahoval zlepšení o 59,8 % vůči háčku vyrobeného konvenční 

technologií. Také u vzorků z tiskárny MK3S+ byla pevnost nižší vůči háčku vyrobeného 

konvenční technologií až do 8 perimetrů při konstantním infillu 15 %. Opět docházelo ke 
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vzrůstu síly potřebné ke zlomení háčku až do konečných 12 perimetrů, kdy byla potřebná 

síla vyšší o 53,1 % oproti háčku vyrobeného konvenční technologií (viz Obrázek 41). 

 

Obrázek 41 Procentuální nárůst potřebné síly pro zlomení háčku s 15% infillem 

5.2.2 Vzorky se 100% infillem 

Od každého nastavení byly vytištěny a testovány 3 vzorky. Jejich hodnoty byly následně 

zprůměrovány a průměr byl následně zanesen do grafu a do tabulky. Výsledkem je průměrná 

hodnota ze tří vzorků včetně směrodatné odchylky. U háčků, kde byl konstantní infill  

100 % a přidávaly se pouze perimetry již není nárůst potřebné síly s přibývajícím počtem 

perimetrů tak jednoznačný. Nejprve byly testovány vzorky z tiskárny Ender 3. U vzorku se 

4 perimetry došlo k nepatrnému snížení síly asi o 0,4 % oproti 2 perimetrům, u vzorku  

s 8 perimetry pak došlo k poklesu asi o 4 % oproti 2 perimetrům. Od každého nastavení se 

tiskly 3 vzorky. Jejich síly při zlomení byly následně zprůměrovány. Tato chyba je pravdě-

podobně způsobena vadným tiskem vzorků, protože anomálii (snížení průměrné hodnoty) 

vykazovaly 2 vzorky ze 3. Anomálie se vyskytovaly také u vzorků tištěných na tiskárně 

MK3S+, kde bylo dosaženo nejlepších výsledků u vzorků s 8 perimetry (viz Tabulka 5).  

U vzorků s 10 a 12 perimetry začala potřebná síla pro zlomení háčku klesat (viz Obrázek 

42). To může být způsobeno nekvalitním tiskem, kdy vzorky s 12 perimetry vykazovaly 

tiskovou vadu v podobě nedokonalého spojení vrstev v namáhané oblasti. 
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Obrázek 42 Závislost síly na perimetrech u háčků se 100% infillem 

Tabulka 5 Hodnoty síly u háčků se 100% infillem 

Testování nástěnného háčku se 100% infillem 

Tiskárna Ender 3 MK3S+ 

 Síla [N] 
Směrodatná 

odchylka [N] 

Mez pevnosti 

[N] 

Směrodatná 

odchylka [N] 

2 perimetry 580,63 22,90 504,00 20,10 

4 perimetry 579,39 21,17 570,17 8,52 

6 perimetrů 582,60 21,42 598,10 2,97 

8 perimetrů 566,77 33,56 617,07 4,90 

10 perimetrů 611,83 18,57 601,20 10,36 

12 perimetrů 616,53 38,58 523,33 14,79 

 

Referenčním háčkem byl háček vyrobený konvenční technologií. U vzorků tištěných na 

tiskárně Ender 3 s konstantním infillem 100 % byla pevnost u všech vzorků vyšší než  

u háčku vyrobeného konvenční technologií. U háčků do 8 perimetrů byla tato pevnost vyšší 

asi o 70 %, kde u 8 perimetrů došlo k mírnému poklesu pevnosti na hodnotu 68,9 % oproti 

háčku vyrobeného konvenční technologií. Háčky s 10 a 12 perimetry pak vykazovaly pev-

nost o 82,3 % a 83,7 % vyšší oproti původnímu háčku. Všechny vzorky z tiskárny MK3S+ 

vykazovaly vyšší pevnost než háček vyrobený konvenční technologií. Nejvyšší pevnost byla 

dosažena u vzorku s 8 perimetry, ta byla vyšší o 83,9 % vůči háčku vyrobeného konvenční 

technologií. Dále došlo k poklesu pevnosti téměř totožné pro vzorek s 2 perimetry, který byl 
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vůči háčku vyrobeného konvenční technologií pevnější o 50,2 %. Háček s 12 perimetry byl 

oproti háčku s 2 perimetry pevnější pouze o 5,7 % (viz Obrázek 43). 

 

Obrázek 43 Procentuální nárůst potřebné síly pro zlomení háčku se 100 % infillem 
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6 Diskuze 

V experimentální části se testovaly dvě různá tělesa. Tyto tělesa byly tištěny na dvou 

různých tiskárnách. Od každého nastavení byly tištěné 3 tělesa. Naměřené hodnoty se ná-

sledně zprůměrovaly a zanesly do grafů a tabulek.  

Vzorky 1B pro zkoušku tahem a nástěnné háčky, které byly tištěné na tiskárně MK3S+ 

měly lepší rozměrovou přesnost a hladší stěny než vzorky a háčky z tiskárny Ender 3. Avšak 

vzorky i nástěnné háčky z tiskárny MK3S+ dosahovaly horších pevnostních výsledků než 

vzorky z Ender 3. Na tento fakt může mít vliv, že extruder na tiskárně Ender 3 nebyl doko-

nale zkalibrován a podával větší množství filamentu. Tím mohl působit na předchozí vrstvu 

větším tlakem a zároveň šířka extruze mohla být vyšší. Toto potvrzuje studie od CNC Kit-

chen [29], která zkoumala vliv šířky extruze na pevnost a došla k závěru, že do 150 % šířky 

extruze roste pevnost výtisku. [29] 

Jiří Marek ve své diplomové práci [32] došel k závěru, že na mechanické vlastnosti má 

největší vliv procento infillu a až poté množství perimetrů. Zaman et al [36] se ve své studii 

zabývali jednotlivými parametry včetně perimetrů a došli k závěru, že procento výplně byl 

nejvíc dominující faktor. Testování vzorků 1B určených pro tahovou zkoušku ale ukázalo, 

že při 15% i 100% infillu rostla pevnost s přibývajícím množstvím perimetrů až na vzorky 

se 4 perimetry, u kterých se ale předpokládá, že došlo ke špatnému vytištění. Lze tedy říct, 

že na mechanické vlastností v tahu má největší vliv množství perimetrů. Toto tvrzení potvr-

zuje i studie od Mishra et al [37], kteří také zkoumali jednotlivé nastavení včetně perimetrů, 

kde se došlo k závěru, že počet perimetrů je důležitým parametrem, neboť pomáhá přenášet 

zónu koncentrace napětí z vnějšího okraje do středu. Studie zároveň říká, že pokud chceme 

zvýšit pevnost dílu, zvyšme počet perimetrů pro rovnoměrné rozložení napětí. [32,36,37] 

Testování nástěnného háčku ukázalo, že při použití 15% infillu je třeba alespoň 8 peri-

metrů, aby byla překonána pevnost háčku, který byl vyroben pomocí vstřikolisu. Zároveň se 

zde opět projevuje fakt, že s přibývajícím množstvím perimetrů roste pevnost vytištěného 

háčku. U háčků se 100% infillem došlo k potížím převážně u tiskárny MK3S+, kde začala 

klesat pevnost u 10 perimetrů a háčky s 12 perimetry dosahovaly podobných hodnot, jako 

háčky s 2 perimetry. Při vizuální kontrole bylo zjištěno, že tyto háčky měly tiskovou vadu 

v místě, kde působí velká síla. Tiskárna nebyla schopna vytisknout háček správně (viz Ob-

rázek 44). U háčků se 100% infillem z tiskárny Ender 3 byla pevnost nižší u 4 perimetrů než 

u 2 perimetrů a nejnižší pevnost byla u háčku s 8 perimetry. U háčku s 8 perimetry došlo 
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pravděpodobně k tiskové vadě. To samé se předpokládá u vzorku s 4 perimetry. I přes tyto 

tiskové chyby je možné tvrdit, že největší vliv na pevnost mají perimetry. [29,32,36,37] 

 

Obrázek 44 Háčky s 12 perimetry z tiskárny MK3S+ vykazující tiskovou vadu v podobě nedokonalého spojení vrstev 
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7 Závěr 

Rešeršní část se zaměřovala na aditivní technologie, a to konkrétně se zaměřením na 

vznik, vývoj a využití plastového FDM tisku s rozdělením na jednotlivé typy tiskáren, urče-

ných pro FDM 3D tisk. Dále byla pozornost zaměřena na jednotlivé vlivy tiskových para-

metrů, které mají vliv na mechanické vlastnosti tištěných dílů. 

Cílem experimentální části bakalářské práce bylo navržení metodiky testování vybra-

ného 3D tištěného dílu a následného testování vlivu množství perimetrů na mechanické 

vlastnosti touto metodikou. Pro testování byla zvolena zkouška tahem, která byla provedena 

na tělesech, které byly tištěné na dvou různých tiskárnách.  

Zkouška tahem byla nejprve provedena podle normy ČSN EN ISO 527-1 za použití 

vzorku 1B. U těchto zkušebních vzorků rostla pevnost přibližně lineárně s přibývajícím po-

čtem perimetrů, kdy u tiskárny MK3S+ byly hodnoty pevnosti nižší než u tiskárny Ender 3. 

Důvodem je pravděpodobně pevnější spojení vrstev vlivem nedokonalé zkalibrovaného ex-

truderu, který protlačoval více materiálu a tím způsoboval vyšší adhezi vrstev. Při použití  

15% infillu rostla pevnost s přidáním dalších 2 perimetrů přibližně o 20 % až do konečných 

12 perimetrů, kde ve srovnání s 2 perimetry vzrostla pevnost o 87,8 % u vzorků tištěných na 

tiskárně Ender 3 a o 101,4 % u vzorků tištěných na tiskárně MK3S+. U vzorků se 100% 

infillem rostla pevnost s přidáváním dalších 2 perimetrů přibližně o 1 % až do konečných 12 

perimetrů, kde pevnost vzrostla o 5,9 % oproti původním 2 perimetrům u vzorků tištěných 

na tiskárně Ender 3 a o 12 % u vzorků tištěných na tiskárně MK3S+. Pokles síly u vzorků 

se 4 perimetry se přisuzuje špatnému vyslicování a následně nepovedenému tisku.   

Druhým porovnávaným tělesem byly nástěnné háčky, které vycházely z reálné před-

lohy, která byla také testována. Při použití konstantního infillu 15 % rostla pevnost přibližně 

lineárně s přibývajícím počtem perimetrů. Ze stejného důvodu jako v předchozím případě 

dosahovala tiskárna MK3S+ horších výsledků než tiskárna Ender 3. Až u háčku s 8 perime-

try (viz Obrázek 45) byla pevnost vyšší než u háčku vyrobeného konvenční technologií. 

Háček s 8 perimetry vážil 15 g, zatímco háček vyrobený konvenční technologií 14 g. Při 

použití konstantního infillu 100 % se objevily anomálie, kdy v průběhu zvyšování počtu 

perimetrů klesla pevnost, a to hlavně u vzorků z tiskárny MK3S+. Důvodem poklesu pev-

nosti je pravděpodobně nekvalitní vytištění vzorků. Všechny vzorky se 100% infillem byly 

pevnější než háček vyrobený konvenční technologií. Háček s 2 perimetry a 100% infillem 

vážil 16 g. Byl tedy o 2 g těžší než háček vyrobený konvenční technologií vstřikování plastů, 

avšak síla pro jeho poškození je téměř o 200 N vyšší.  
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Obrázek 45 Mikroskopický snímek nástěnného háčku s 15% infillem a 8 perimetry po zlomení 

Z výsledků tahové zkoušky je zřejmé, že perimetry mají nejzásadnější vliv na pevnost 

výtisku při jakémkoliv nastavení infillu. Výsledky z testování nástěnného háčku ukazují, že 

při použití 15 % a pravděpodobně i vyššího infillu mají největší vliv na pevnost opět peri-

metry. U háčků se 100% infillem vyšly nejlépe háčky s 8 perimetry z tiskárny MK3S+  

a háčky s 12 perimetry z tiskárny Ender 3. Pokud by nebyl brán v potaz fakt, že tiskárna 

MK3S+ nebyla schopna vytisknout háčky s 12 perimetry bezchybně (viz Obrázek 44), lze 

opět říct, že perimetry mají na pevnost větší vliv než procentuální výplň. 

Veškeré cíle bakalářské práce byly splněny. 
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