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Dílčíhodnocení: lyborně

Slovní hodnocení zaměřené na splnění jednotlivých cílů, přínos práce a její celkovou woveň:

Závéreéná práce studenta Sedláčka je zaměřena na oblast 3D tisku, konkrétně na tisk stentových struktur
pomocí technik FDM. Student do teoretické ěásti na základě rešerše vyťvořil odpovídající poiklady pro
následně řeŠenou experimentální část, V dostatečném rozsahu popsal problematiku 3D tisku, věetně
definic zakladních termínů. Navazuje část popisuj ící vylžití 3D tisku v oblasti medicíny, Poslední
kapitoly teoretické části se věnují 4D tisku a materiálům které se vylžívajipro tisk stentn.
Praktická část se zablyvá3D tiskem různých 3D struktur, které by měly mít Lompresibilní charakter tvaru,
vyuŽitelný při prvotním smrštění stentu před aplikací. Pro vybrané 3D strukťury student iteračně navrhl
celou řadu optimalizovaných parametrŮ tisku, Bylo tak provedeno velké množství tiskor^ých testů, které
odhalily řadu slepých cest, ale i vhodných podmínek tisku. Všechny experimenty byly autorem práce
pečlivě zaznamenisny a jsou z nich vyvozeny logické závěry.
Studentu Sedláčkovi se podařilo prozkoumat složitou oblast 3D tisku specifických jemných 3D struktur.
Při daném qýzkumu zaznamenal celou řadu cerrných poznatků, ale i slepých cest, které jsou cenné pro
další v}zkumnou činnost v dané oblasti.
Kvalitu odvedené práce rovněž podtrhuje i solidní úroveň prezenlace a komentování dosažených

celkové hodnocení:

Závérečná práce Bc. Jakuba Sedláčka splňuje zad,ání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiíikovat stupněm výborně.
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