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Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadánípráce po stránce odborné i ěasové):

Diplomová práce, její téma i současná aktuálnost se plně zabývá řešením
problematiky konkrétních typů odlitků, které svým podílem na neshodné výrobě slév.
radiátorů zaujímají přední místo.

Posouzení dosažených výstedků (výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentá|ní práce, di|čí závěry, přínos práce a moŽnosti jejího praktického r.yrržití):

Navržená nápravná opatření vedoucí ke snížení neshodné ýroby řešených odlitků ,
po jejich rea|izaci v následném sledovaném období plně prokázala účinnost všech
opatření. Došlo k razantnímu snížení hlavních sledovaných vad dosažení THN
neshodné výroby nebo i kpodkročení což představuje finanční úsporu při výrobě
těchto odlitků.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotliých částí dle jejich důleŽitosti a forma
zpracováni' jaká část práce je převzata a do jaké míry |ze práci pokládat za dílo studenta):

Přístup studenta |ze hodnotit kladně. Diplomant pracoval samostatně, jak
v teoretické tak v praktické oblasti. Pracoval zodpovědně a iniciativně. Jednotlivé
kroky práce konzultoval s pracovníky Kontroly kvalityo technologií závodu a
v neposlední řadě s pracovníky výroby.

Autor závěrečné práce: Bc. Jiří Binder
Oponent: Ing. Ladislav Wencel

Studijní program: N2301 Strojní inženýrstvi

Studiiní obor: 2303T 002 Strojírenská technologie

Akademický rok: 2010t2011

Název tématu:
Statistické metody jako nástroj snižování neshodné qýroby ve

slévárně



4. FormáIní náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsaŽené v dokumentuFS-SME_05-003 ,,Z1sady pro vypracovóní dtplomoié (bakalářske) práce,,,dále chyby aopomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější uprava, grafické přílohy, jak pr|ce
odpovídá normám, popř' provo zním a b ezpečnostním predpi sůň; :
Práce je řešena přehledně , systematicky s konkrétními závěry , což nutno přičíst
k jejímu celkovému k|adnému hodnocení. Diplomant prokázal svou orientaci
v teoretické i praktické oblasti řešené problematiky.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajob y práce,
nezbytný bod posudku):

Jakou mírou se podílejí pracovníci výroby na snižování neshodné produkce a jaký jevliv investic na snížení nejakostní výroby.
6. Celkové zhodnocení práce (zda svěděí o dostatečných odborných znalostech a

schopnostech studenta, zda práci doporučuj e k obhaj obě) :

Pan Bc. Jiří Binder sptnil požadavky kladené na absolventa magisterského studijního
programu na vysoké škole a proto doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě před
komisi pro státní závěrečné zkouškv.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.
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