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1. Problematika práce
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou zefektivnění výroby daného dílce v prostředí
firmy STEELTEC CZ, s.r.o. Téma práce bylo vybráno s ohledem na konkrétní požadavek firmy a je
tedy přímo spjaté s praxí a je aktuální. Diplomová práce je svou náročností přiměřená stupni studia a
odpovídá o odborných znalostech studenta.

2. Dosažené výsledky
Práce je rozdělena do kapitol v úvodu teoretických a následně praktických řešení. Po úvodní kapitole
následuje představení společnosti ve které je tato práce řešena a také popis stávající varianty výroby
vybraného dílce. Následuje kapitola věnující návrhu nové výrobní technologie tohoto dílce. Tato
nová výrobní linka je zde popsána velice podrobně se samotnou grafickou ilustrací návrhu. V další
kapitole student provádí technicko - ekonomické hodnocení navrhované metody. V poslední kapitole
jsou stručně  navrženy alternativní možnosti modifikace navrhované linky. V této kapitole chybí
rozhodující faktor zvolené výrobní linky a nebo důvod výběru této varianty.

3. Původnost práce
Práce má stručnou teoretickou část. Počet citací v teoretické i praktické odpovídá tomuto druhu
závěrečné práce.  Praktická část je původním dílem studenta a vzhledem ke své specifičnosti se
nemůže jednat o plagiát.

4. Formální náležitosti práce
Práce odpovídá požadavkům pro vypracovaní diplomové práce. Jsou v ní některé drobné
chyby/překlepy. Grafické zpracovaní je na dobré úrovni a odpovídá standardům pro typ předkládané
závěrečné práce.

5. Dotazy na studenta
- Jakým způsobem budou hřídele zajištěny proti pohybu v axiálním směru?
- Proč zrovna tato varianta linky?
- Jakým způsobem bude u nové varianty řešena kalibrace a kontrola?

6. Celkové zhodnocení práce
Předkládaná diplomová práce splňuje požadavky na tento typ závěrečné práce. Student v ní prokázal
dobré teoretické znalosti a schopnost jejich uplatnění při řešení konkrétního problému. Výsledky
práce jsou reálně použitelné v praxi.
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