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Název práce: Prostorové materiály pro aditivní výrobu ve stavebnictví 

Autor práce: Tomáš Říha 

Oponent práce: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce je zaměřena na aditivní výrobu ve stavebnictví. V první části práce je definován 3D tisk, 

stručně popsána historie této pokrokové technologie a je uveden přehled používaných metod 

a technologií. V další části práce je představeno možné použití aditivní výroby ve stavebním 

oboru a přehled již realizovaných projektů. Poslední část teoretické části práce představuje 

kromě materiálů použitelných pro aditivní výrobu ve stavebnictví i pojem prostorové materiály. 

Jedná se o materiály, které je možné použít pro aplikaci v prostoru, při které lze optimalizovat 

jejich strukturu a polohu jejich částic. Jsou použitelné například pro vytvoření výplňových 2D 

struktur, které jsou však vhodné spíše u geometricky jednoduchých a jednoduše zatížených 

konstrukcí. 

V praktické části byl vytvořen návrh stavebního bloku vyplněného 3D gyroidní strukturou, který 

je určený pro prefabrikaci pomocí aditivní výroby v továrně nebo na místě stavby. Tento návrh 

reflektuje zvyšující se poptávku po snadné individualizaci staveb a stavebních prvků. Především 

poptávku po vytvoření konstrukcí tvarově a topologicky optimalizovaných, se vzhledem 

přizpůsobeným dle přání zákazníka, při současném zachování dostatečné pevnosti. 

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

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Rešeršní část práce je výborná. Autor provedl kvalitní a hlavně kritickou analýzu odborných 

publikací, doplněnou o vlastní zkušenosti s modelováním a využitím výplní. 

V praktické části byly prozkoumány možnosti optimalizace vnějšího tvaru i vnitřního 

uspořádání. Následně byly navrženy stavební bloky vyplněné 3D strukturou pro tisk 3D 
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tiskárnou buď přímo v místě stavby, kde by byly výrobky roboticky sestavovány nebo k 

prefabrikaci ve výrobním závodě. Tato část je rovněž provedena pečlivě, autor prokazuje 

schopnosti algoritmizovat výrobní proces, což je v případě 3D tisku zcela nezbytné. 

Autorovi práce lze vytknout pouze místy nedůsledný přístup ke grafickému a typografickému 

zpracování výsledného dokumentu. 

Závěr: 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou, zcela splňující požadavky kladené na bakalářské práce po 

odborné stránce. Dílčím nedostatkem je místy nedůsledné formální a grafické zpracování a 

nerespektování některých typografických pravidel. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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