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1. Problematika práce
Náplní diplomové práce je vývoj zkušebního zařízení pro testování klíčových prvků automobilových
zámků. Toto vyžaduje specifický přístup a dobrou znalost problematiky těchto mechanismů a
provádění jejich testů. Diplomant pochopil problém a velmi dobře zvládnul celý úkol.

2. Dosažené výsledky
Diplomant splnil předem vytčené cíle. Rešerše však mohla být poněkud podrobnější. Při koncipování
testů diplomant navrhnul několik variant a vybral tu nejvhodnější. Předvedl své konstruktérské, ale i
výpočtářské dovednosti. Jím navržené řešení je konstrukčně vyspělé a bylo realizované. Vlastní
diplomová práce je kvalitně zpracovaná.

3. Původnost práce
Celá diplomová práce je dílem autora. K práci používal vhodné podklady, firemní literaturu a
software. Zdrojů, ze kterých čerpal je však nedostatečné množství. Pravidelně konzultoval se svým
školitelem a ve firmě.

4. Formální náležitosti práce
Práce je z grafického hlediska pěkná, včetně výkresové dokumentace. Je dobře členěna, kapitoly na
sebe logicky navazují, obrázků je dostatek a jsou kvalitní. Práce by si však zasloužila v některých
pasážích lepší popis řešených dílů. V práci téměř nejsou překlepy, ale např. 0 se za číslo kapitoly
nepoužívá. Rovněž nadpisy kapitol musí být v 1. pádu. Nelze kombinovat číslování od začátku
(obrázky) s číslováním vázaným na kapitoly (rovnice). Na str. 30 je chybný text.

5. Dotazy na studenta
1) Můžete lépe popsat jednotlivé díly (rohatka, západka a “striker“)? Jejich tvar a funkci. Třeba na
obr.1 není pro nezasvěceného vše jasné.
2) Popište lépe test z obr.3 – chybí schéma, není jasné co se odměřuje a proč.
3) Je překlad “vychození“ západky správný?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant ukázal své dobré znalosti z konstrukce a výpočtu strojních dílů. Z práce plyne, že jeho
zájem o obor je hluboký a problematice rozumí. Jeho schopnosti a pracovitost ukazují, že je hotovým
konstruktérem-výpočtářem a okamžitě by se uplatnil v praxi. Práci doporučuji k obhajobě.
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