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 bakalářské práce

Název práce: Cementové kompozitní materiály pro technologii 3D tisku 

Autor práce: Marie Lipoldová 

Oponent práce: Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. 

Popis práce: Téma bakalářské práce je zaměřené na možnosti uplatnění technologií 

3D tisku pro cementové kompozitní materiály. Toto je téma je v současnosti velmi 

aktuální, protože ve stavebnictví je akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků a 

technologie 3D tisku  umožňuje výrazné zavedení robotizace a automatizace  výroby 

prefabrikátů či monolitických objektů. Tato technologie může udržet trvalý rozvoj 

betonového stavění do budoucna. V teoretické části, která má 51 stran popisuje 

bakalářka jednotlivé technologie 3D tisku, která jsou zaměřeny na vytlačování 

cementové malty. V této části jsou postupně podrobně  popsány různé varianty 3 D 

tisku včetně použitých receptur a dosažených mechanických parametrů zatvrdlých 

kompozitů, které zatím nebyly v ČR publikovány a mohou takto výrazně zvýšit 

informovanost a možnosti realizací těchto technologií v ČR. Zajímavé jsou i nové testy 

nutné k zajištění stability vytisknutých vrstev např. posouzení meze kluzu čerstvé 

směsi či extrudovatelnost, která výrazně ovlivňuje hutnost a homogenitu zatvrdlého 

kompozitu. V praktické části bakalářka ověřila vlastnosti směsi převzaté z TU Drážďany 

a porovnání s komerčně prodávanou maltou v ČR. V další části pak tuto maltu různě  

modifikovala. Na těchto recepturách ověřovala na velmi jednoduchých  zařízeních 

možnosti vytlačování a únosnosti v čerstvém stavu. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce x☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ x☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní x☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce x☐ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: Jakým způsobem se dá výrazně ovlivnit extrudovatelnost 

směsí a jejich robustnost pro rychlé kladení jednotlivých vrstev či jejich výška? 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

 

 

Závěr: 

Práce je zpracována velmi přehledně, graficky na výborné úrovni. Obsahuje velké množství 

obrázků a schémat z realizace jednotlivých technologií. Rozsáhlý je použitý seznam zahraniční 

odborné literatury, jejich citace jsou správně uvedeny. Vzhledem k zatím minimálním 

zkušenostem s touto technologií je přínos práce pro rozvoj oboru přínosný. 

Rozsah použité zejména zahraniční literatury je objemný. Práci doporučuji k obhajobě. 
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