
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Oponenti: Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Téma: Konstrukční návrh jednoúčelového automatu na výrobu filtrů pro

vstřikovací ventily
Verze ZP: 1
Student: Bc. Martin Kiszka

1. Dosažené výsledky
Téma diplomové práce je zaměřeno do automobilního průmyslu, konkrétně na výrobu filtrů pro
vstřikovací ventily zážehových motorů. V úvodní části práce je provedena analýza současného stavu
výroby různých typů filtrů a rovněž je zde popsána technologie vstřikování plastů. Na základě této
analýzy byl specifikován požadavkový list. Dále jsou navrženy dvě varianty řešení automatického
pracoviště. Hodnotovou analýzou byla vybraná optimální varianta. Vybraná varianta vychází z
projektu přestavby vstřikovacího stroje na poloautomat, jejímž je posluchač autorem. Tato varianta je
podrobně popsána. doplněna některými výpočty pohonů, cenovou kalkulací a výkresovou
dokumentací.

2. Problematika práce
Téma diplomové práce vychází z praktických zkušeností diplomanta při navrhování a realizaci
poloautomatu, který je základem pro navržené řešení. Jedná se tedy o zařízení s prvky průmyslové
automatizace a proto je v souladu s oborem robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně, konzultací využíval minimálně. Vyplývá to toho, že je studentem
kombinované formy studia.

4. Formální náležitosti práce
Předložená práce  svým obsahem odpovídá zásadám pro vypracování  diplomových prací. Po stránce
grafické je na požadované úrovni, kterou bohužel snižují časté tiskové vady  v textu.
K diplomové práci mám následující připomínky:
- Diplomant má snahu všechno zbytečně obsáhle popisovat a je někdy velmi složité pochopit co je
tím myšleno.
- Z úvodní části práce, kapitola "Současný stav" není patrné, jak vypadalo původní řešeni
poloautomatu. To je patrné až v úvodu popisu optimální varianty.
-  Kapitola "Průběh pracovního cyklu" měla být zařazena před navrženými variantami. Jejich popis
by byl srozumitelnější.
- Výkres filtru, obr. 2.1, v kapitole "Požadavkový list" je nečitelný.
- Z jednotlivých variant řešení, není patrné co je stávající a co nově navržené.
- Výpočtová část práce je velmi strohá, vzhledem ke složitosti celého zařízení bych předpokládal
výpočtu více, nejenom dimenzování pohonů ale i pevnostní výpočty nejvíce namáhaných uzlů a
součástí. Rovněž postrádám schémata, ze kterých by bylo patrné co se vlastně počítá.
- Nevhodné používání názvu gripper, pro toto slovo je určitě v češtině ekvivalent.
- Kapitola "6.4 Dimenzování podružných pohonů v praxi" do diplomové práce nepatří, popisované
postupy neodpovídají inženýrskému přístupu.
Připomínky k výkresové dokumentaci:
-Nezvyklé vykazování pozic, které zřejmě vychází ze zvyklostí firmy, ve které diplomant pracoval.
- Výkres "SESTAVA AUTOMATU" mohl být na větším formátu a ve větším měřítku, byl by
srozumitelnější.
- Chybějící osy na některých výkresech.
- Ve výkresech je vhodné aby původní komponenty a zařízení byly kresleny slabou čarou.

5. Dotazy na studenta
1. Vysvětlete, ale velmi jednoduše, postup výroby filtru.
2. Vytipujte komponenty nebo uzly, u kterých je nutno provést pevnostní analýzy.
3. Vysvětlete způsob pozicování na výkresech sestav.



4. Jaké je kritérium pro vyřazení filtru do vadných.

6. Celkové zhodnocení práce
Jak jsem již výše uvedl, diplomant má sklon ke složitým popisům, které jsou mnohdy
nesrozumitelné. I přes výše uvedené výhrady a připomínky je diplomová práce a požadované úrovni,
diplomant splnil požadavky zadání, a proto doporučuji  předloženou diplomovou práci k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2015 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


