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1. Dosažené výsledky
Autor práce se věnoval možnosti doplnění stávající 3D tiskárny o funkci výroby plošných spojů. Z
navržených variant vybral ty nejvhodnější a dopracoval je do finální podoby. Vše doplnil potřebnými
výpočty. Přiložená výkresová dokumentace je ale na velmi slabé úrovni, hlavně z pohledu sestav. K
původně zvažované realizaci nakonec nedošlo.

2. Problematika práce
Úvod práce je věnován problematice 3D tisku a výrobě plošných spojů. Tato část práce ale působí
neuspořádaně a také měla být zpracována do větší hloubky. Navržené varianty jsou rozpracovány na
potřebné úrovni, ale jejich popis mohl být podrobnější. Výsledný návrh modifikace stávající 3D
tiskárny je doplněn potřebnými výpočty. Jejich zpracování ale působí nepřehledně. V závěru jsou
shrnuty navržené změny. Jejich funkčnost a případné změny by bylo nejvhodnější ověřit na reálném
zařízení. Z časových důvodů již ale na realizaci nedošlo. Z pohledu odborné a časové náročnosti patří
práce k náročnějším.

3. Přístup studenta k řešení práce
V úvodu přistupoval autor ke své práci velmi laxně. S blížícím se termínem odevzdání výrazně zvýšil
svou aktivitu a začal využívat možnosti konzultací. Na jejich základě vytvořil, resp. upravil varianty
řešení, rozpracoval vybranou variantu a vše doložil potřebnými výpočty.

4. Formální náležitosti práce
Práce celkově působí neuspořádaně a nepřehledně. Seznam použitých značení a symbolů není seřazen
vhodným způsobem. V textové části se autor nevyvaroval nevhodných formulací. Také oddělování
jednotlivých vět v souvětích pomocí čárek není na potřebné úrovni. Výpočty nejsou dostatečně
okomentovány. Občas chybí očíslování vztahů a odkazy na použitou literaturu. Sestavné výkresy
nejsou na úrovni potřebné pro sestavení jednotlivých konstrukčních uzlů. U celkové sestavy chybí
rozsahy pohybů jednotlivých os. Díky zvoleným tloušťkám čar dochází u některých výkresů ke
ztrátám důležitých detailů.

5. Dotazy na studenta
1. Kdo se podílel na kriteriální analýze (jsou uvedena jen křestní jména)? Jak si vysvětlujete takové
rozdíly mezi hodnoceními u jednotlivých kritérií?
2. Můžete popsat nadefinování zatížení v softwaru MitCalc (z pohledu sil a materiálu, str. 43)?
3. Jaký by byl průhyb vodící tyče, pokud by byl stůl v krajní poloze (str. 63)?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor práce se věnoval možnosti rozšíření stávající 3D tiskárny o funkci výroby plošných spojů. Vše
doložil potřebnými výpočty. Nebýt nižší úrovně zpracování textové části a výkresové dokumentace,
bylo by hodnocení lepší. Práci doporučuji k obhajobě.
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