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1. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout svařovací přípravek pro koncern VW. Téma práce je aktuální
protože automobilový průmysl se dynamicky vyvíjí a práce se zabývá návrhem zařízení, jehož různé
konstrukce se běžně používají v praxi. Po stránce odborné a po stránce časové náročnosti zpracování
téma plně odpovídá náročnosti závěrečné práce pro daný typ studia. V rámci vypracování závěrečné
práce diplomantka zpracovala:
- přehled současného stavu řešené problematiky, návrh a zhodnocení variant řešení,
- popis funkce vybraných částí navrhovaného zařízení doplněný potřebnými výpočty,
- projekční návrh svařovacího přípravku,
- konstrukční zpracování určených konstrukčních uzlů,
- výkresovou dokumentaci - viz kapitola 5. "Dotazy na studenta".

2. Dosažené výsledky
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována seznámení s řešenou
problematikou a rešerší svařovacích robotů, dílů a mechanismů využívaných při konstrukci
svařovacích přípravků. Další část je věnována definici zadaných plechů pro svařování a možností
jejich uchycení. Následuje návrh koncepce navrhovaného konstrukčního řešení svařovacího
přípravku a výpočtová část práce kde jsou uvedeny výpočty hlavních parametrů a exponovaných
konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení. V závěru je provedena simulace realizovatelnosti -
dostupnosti svařovacích bodů navrženými svařovacími kleštěmi. Výsledkem práce je návrh
konstrukce svařovacího přípravku pro koncern VW. Projekčně-konstrukční řešení navrhované v práci
může sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh zařízení.

3. Původnost práce
Vzájemná proporce jednotlivých částí diplomové práce odpovídá vcelku náročnosti a důležitosti v
rámci řešení celé diplomové práce. V textové části by bylo vhodné v kapitole "Konečný návrh"
podrobněji popsat navržený přípravek jako celek a zachovat návaznost popisu zařízení s výkresovou
dokumentací. Práce byla zpracována ve spolupráci s firmou VorKon Engineering s.r.o..  Při
zpracování práce student vycházel a používal literární zdroje, které uvedl v seznamu použité
literatury. Předloženou diplomovou práci lze pokládat celou za dílo studenta (výkresová dokumentace
- viz dotaz v kapitole 5. "Dotazy na studenta").

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce". V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je
zpracována přehledně s odpovídající vnější úpravou, i když se objevují jisté formální chyby:

str.6 - značení jednotek [m/s], [l/hod] – doporučuji [m.s-1], [hod-1],
str.27 a 29 – popis obrázků 3.2.7 a 3.2.9 je zrcadlově obrácen,
str. 30 – v textu není odkaz na obrázky 4.1 a 4.2,
str. 34, 35 – u grafu 4.1.7  a obr.4.1.8 by měl být český popis,

Příloha „A“ není označena.
Přílohy „B“, „C“ a „D“ působí dojmem převzaté firemní dokumentace.

5. Dotazy na studenta
Proč se nezakládá jako první kus III. (největší) a k němu se dopasovávají dva menší kusy ?



Kdo určoval geobody, vy, nebo jste je měla zadané ?
Jaké parametry (silové, rozměrové) má upínač V2 63 T12 ?
Uvedená hodnota r = 0,8613 m (str.34) odpovídá skutečnosti ?
Na jakém principu funguje tlumič (str.36) ?
Závislost momentu na jakém úhlu je na obr.4.2.7 na str.40 ?
Jak jste určila rychlost v = 1m. s-1 na str.40 ?
Proč nevybíráte upínače od jedné firmy (str.32 Tuenkers, str.37 Destaco)?
Na str.51 hovoříte o jednom robotovi, ale volila jste dva typy svařovacích kleští – jak to jde
dohromady ?
Z obr. 6.1 až 6.4, kde je prezentován konečný návrh, není zcela jasné, co přesně je dílo diplomantky.
Přílohy „B“, „C“ a „D“ působí dojmem firemní dokumentace, kdo zpracoval tuto výkresovou
dokumentaci ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes některé, výše specifikované, nedostatky je výpočtová i výkresová část diplomové práce, v
rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta, vypracována vcelku důsledně a přehledně.
V závěru lze konstatovat, že diplomant se důkladně seznámil s řešenou problematikou a prokázal své
odborné znalosti a dovednosti a schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Předložená diplomová práce,
dle mého názoru, splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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