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Posudek Vedoucího baka|ářské práco

Název baka|ářskó práce: Aplikace 3D tisku pro výrobu prototypových dí|ů
automobilů

Jméno studenta: Fi|ip SEMERÁD

Baka|ářská práce je vypracována na dobré odborné úrovni, je pouŽito správné termino|ogie

z pohledu 3D tisku a zkoušek V tahu. Bakalářská práce zodpovídá požadavkům k|adených na

závěrečné práce. siudent správně zhodnotil výs|edky z experimentú zkušebních vzorkŮ

Vyhotovených na dvou 3D tiskárnách s výs|edkem porovnání skutečného a inŽenýrského napětí'

experjmenty by|y rea|izovány na dvou zkušebních zařízeních s průtahoměry' Pro zkušební vzorky

by|o použito více materiá|Ů od různých výrobců. Zkušební vzorky byly vyhotoveny v dostatečném

počtů pro nezbytné zák|adni statisiickó zpracování dat, protoŽe jejich výroba a experimenty by|y

omezeny aKuá|ní pandemickou situací'

Hod nocení

Ukazovatel / klasifikace Výborně Výborně
mínus

veImi dobře Ve|mi dobře
minus

dobře neVyhoVě|

Úp|nost práce z h|ediska
poŽadavků zadání

Samostatnost a aktivita
studenta

X

Formá|ní ná|eŽitosti práce

Dosáhnutí stanovených
cí|Ů

X

Schopnost studenta
pracovat s publikacemi

X

odborná úroveň práce X

PouŽiteInost V praXi

Přínos pro obor



Výs|edek kontro|y p|agiátorství je 0 %, nejedná se o plagiát' To jen podtrhuje originá|nost

výs|edků práce a zainteresovanost studenta do řeŠené prob|ematiky z poh|edu 3D tisku, náVrhu

geometrie prototypových dí|ů pro 3D tisk a celkové zhodnocení dosaŽených výs|edků' kteró

mohou být v praxi použite|né a |ze na ně navázat v dalších závěrečných pracich řešených na

faku|tě. Přínosem pro obor dopravních prostředků je moŽné vidět také V ap|ikaci 3D tiskárny

ve WCD pro rŮzné proiotypové Óásti automobi|Ů a ce|kově dopravních prostředků.

Práce neobsahu.je origíná|ní řeŠení vhodné pro autorské osvědčení nebo patent' Cí|e práce

by|y jednoznačně sp|něny a baka|ářskou práci doporučuji přijat k obhajobě'

Baka|ářskou práci Filipa Semeráda klasifikuji známkou

VYBORNE {A)

otázky do diskuze:

1) Proč je dů|eŽité pracovat se skutečným napětÍm, pokud je k dispozici zkuŠebnÍ zařizení
s orůtahoměrem?

2) Do,jaké míry je vhodnó ap|ikovat 3D FDM (FFF) tiskárny na výrobu náhradních dí|Ů

automobi|ů - jakó omezení má 3D tisk z hlediska geometrie?

3) Jsou části bezpečnostního zámku vyhotovenó 3D tjskem z h|ediska pevnostních ukazatelŮ
plně zaměnite|né s originá|ními částmi zámku?
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