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Bodové ohodnocení práce na základě jednotlivých kritóril:

přiměřenost rozsahu
využifi odbomé literatury vztahujíci se k zadanému tématu
adekvátnost použitých experimentálnich postrrpů

4racování výsledků
vyvozeni ávěrů, pfip. navržení dalšího postupu
logickri stavba pn{ce, provázanost textu s obnialcy, tabulkarri apod.
citace liúeratury
jazyková rlroveň
grafická ťrprava a přehlednost
prezrltace dat
kvalita obrázků
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Student v DP splnil vŠechny body zadárlí Provedl rešerši týlrajicí se tisku stentů pro medicínské použití. Představit
velkou Škálu matoiálŮ pouŽitelných pro výrobu stentů a rovněž vhodné ťskové techniky _ 3D u +n tisk. Představil
zajímavou oblast 4D stentů vyržívající aktivních inteligentních materirilů.
samotnou experimentalní Část práce zpracoval pečlivě a systematiclcy. student 3D tiskovými postupy vywořil velké
mnoŽství zvětŠených stentŮ, na }ter,ých diskutoval vliv tisku, materiálů a podmírrek na průběh tiskua výslednou
kvalifu stenfu. ZÍskané výsledky byly prezentovány dostatečně jasně, jednotlivé způsoby tisku a yýslediy student
podrobně diskutoval, popsal problémy a navr,hl vhodnější postup,
Celkově je Pníce na vynikající rirovni, obsatruje menši rnnoZswigramatických (shoda podmětu s přisudkem). práce
je bez tYPografických chyb, z*,rbývá se tématem a nabízí přínosný pohled na řešenou problematiku.

Otázky pro obhajobu:

l. V teoretické Části píŠete, že při použití metody tisku FFF (nebo též FDM) je výsledný preparátporénla porozitu
lze sníŽit mj. tiskovýrni podmínkami. Jak a jaké zněny tískových podmínek mají vliv na porozitui
2. BYlo bY moŽré PouŽÍt pro tisk stentů inkjetovou technologii? Narazil jste na ni běherr rešerše? pokud ano, jakou?
3, Jaké materiály pro 4D tisk byste doporučoval pouát vy a jalcých cenových relacich se pohybují?
4. Jak by mělo vlpadat vhodné prosředí azaílmnípro tisk stentů splňující medicinální požadavky?

celkové hodnocení:

Závěreóní práce Bc. Jakuba Sedláčka §plňuje zai!áni,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiíikovat stupněm A.

"-**\
' , ]_]

ing. Jan Boureh Ph,D.

V Slušticích dne 1.ěerva 2022


