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1. Problematika práce
Lze konstatovat, že posluchač samostatně nastudoval problematiku a dokumentaci potřebných
komponentů. Navrhl jednotlivá konstrukční řešení a rozpracoval optimální variantu do funkčního
provedení.

2. Dosažené výsledky
Posluchač splnil zadání práce v požadovaném rozsahu. Ve druhé kapitole je proveden stručný přehled
3D tiskáren včetně stručného popisu desek plošných spojů, frézování a ukázka jedné CNC frézky pro
výrobu desek plošných spojů. Přehled 3D tiskáren je velmi strohý. Ve třetí kapitole jsou definovány
základní požadavky. V kapitole 4 jsou uvedeny návrhy dvou variant celkového řešení s využitím
multifunkčního nástroje Dremel 3000. Následují tři varianty návrhu stolu pro upevnění desek
plošných spojů. Jednotlivé návrhy řešení mohly být popsány detailněji, některé obrázky nejsou
doplněny popisy. V páté kapitole bylo provedeno kriteriální hodnocení přípravků pro frézování a
variant návrhů stolů. Kromě posluchače se na hodnocení podílely další tři osoby. Jako optimální byla
vybrána varianta 1 u přípravku a varianta 3 u stolu. V kapitole 6 posluchač stručně popisuje výsledek
kriteriálního hodnocení s doložením obrázku celkové sestavy zařízení. Obr. 17 je bez popisu. V
kapitole 7 jsou uvedeny standardní výpočty. V této kapitole nejsou očíslovány všechny rovnice,
některé obrázky mají horší vypovídací schopnost a další nedostatky. Jinak lze hodnotit výpočtovou
část jako správnou. V kapitole 8 jsou popsány potřebné úpravy na 3D tiskárně. Kapitole mohla být
popsána detailněji s doložením příslušných obrázků na kterých jsou změny vyznačeny. V kapitole 9
jsou uvedeny jednotlivé montážní postupy. Kapitola mohla být zpracována precizněji, obrázky nemají
popisy apod. Výkresová část BP sestává ze sestavného výkresu upravené REBEL II (č. v. SME0102-
SES00) a 4 výkresů podsestav. Celkem se jedná o 5 výkresů s rozpiskami. Rozsah dokumentace
odpovídá požadavkům zadání. Nedostatky na výkresech představují některé chybějící kóty na
sestavných výkresech, v některých případech chybějící osy, nejsou uvedeny poznámky pro montáž a
další nedostatky z hlediska zásad technického kreslení. Výkresová dokumentace je jinak na
postačující úrovni.

3. Původnost práce
Posluchač přistupoval k řešené problematice zodpovědně. Práci lze pokládat za dílo posluchače.

4. Formální náležitosti práce
Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují. Po formální stránce práce vykazuje řadu
nedostatků jako např. nevhodné vyjadřování, špatně seřazený seznam značení, na řadě stran hodně
vynechaného místa apod. Práce splňuju všechny nároky kladené na závěrečné práce. Popisy jsou
vhodně doplněny názornými obrázky, ale v řadě případů nejsou doplněny popisy.

5. Dotazy na studenta
Co se musí na zakoupené tiskárně všechno demontovat?
Jaké úskalí může nastat při montáži celku a na co je potřeba si dát pozor?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě. Celkově je možno hodnotit předloženou práci jako zvládnutou v plném
rozsahu i přes výše uvedené drobné nedostatky. Posluchač prokázal schopnost samostatně řešit úkoly
spojené s realizací podobných úkolů v praxi. Navrhuji známku velmi dobře.
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