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1. Dosažené výsledky
Student se během řešení Bakalářské práce musel seznámit s principem 3D tiskáren. Provedl
porovnání různých návrhů 3D tiskáren s ohledem na ekonomickou náročnost ať už výroby nebo
vlastního provozu 3D tiskárny. Z těchto návrhu vybral optimální 3D tiskárnu (cena/výkon) a tento
návrh realizoval. Zařízení se neprodává jako celistvá stavebnice, proto i s ohledem na ekonomické
požadavky, kombinoval nákup jednotlivých dílů 3D tiskárny (mechanické i elektrické díly).
Celý systém zkompletoval a s využitím volně šiřitelného software a jeho modifikaci a konfiguraci
realizoval tisk vybraných dílů.

2. Problematika práce
Tématem předložené Bakalářské práce je praktická realizace 3D tisku v podmínkách laboratoří
katedry 352. Student se s využitím internetu seznámil s projekty zabývajícími se touto problematikou
a navrhl (realizoval) systém 3D tisku od technického zhotovení po propojení s řídicím systémem a
základní konfiguraci volně šiřitelného software. Navrhl a realizoval drobné modifikace, které by měly
zajistit větší odolnost systému proti destruktivní poruše. Výsledkem byl tisk požadované komponenty
dle předlohy.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení Bakalářské práce samostatně a využil možností konzultací. Z logické
struktury textu je patrné, že využil některé z připomínek vedoucího bakalářské práce i znalostí
nabytých během studia.

4. Formální náležitosti práce
Formálně je práce velmi dobrá, nechybí zde seznam použitých symbolů a zkratek (neúplný), seznam
literatury, na kterou jsou v práci použité odkazy. Vytknout by se dal zdroj této literatury, kterým  jsou
výhradně www stránky. Naopak přínosem pro další uplatnění studenta je anglický text práce. V práci
se objevují překlepy. Některé obrázky mohl student překreslit.

5. Dotazy na studenta
S jakými problémy se během konstrukce a oživování 3D tiskárny student setkal a jak je řešil?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce má logickou návaznost, obsahově splňuje body zadání a vypovídá o schopnostech
studenta. Student se během řešení dotkl problematiky technických prostředků (krokové motory,
výkonové členy, řídicí systémy ....), problematiky komunikačního rozhraní, apod.  Předloženou práci
doporučuji k obhajobě.
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