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1. Dosažené výsledky
Práce je rozdělena do dvou relativně samostatných částí. První je vlastně uvedením do problematiky a
má popisný charakter. Druhá a významější praktická část je věnována stavu zařízení před
optimalizací, seznamuje s výsledky termovizního měření a na jejich základě navrhuje variantní řešení
optimalizace s přihlédnutím k možnostem využití současných celků linky, včetně hodnocení kladů a
záporů. Následně je představeno vybrané řešení a vhodnost provedených úprav hodnocena s využitím
metod technické diagnostiky (termo a tribo). Řešení bylo uvedeno do praxe a bude potřeba delšího
času k provedení měření a vyhodnocení přínosů.

2. Problematika práce
Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo posoudit možnost optimalizace hydraulického
systému vazačů kontidrátové trati a s využitím dostupných metod technické diagnostiky navrhout
vhodné technické řešení ke zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti. Tepelné zatížení
samotného zařízení vazače a degradace hydraulického oleje je na lince dlouhodobý problém a jeho
řešení je tak velice aktuální. Práce na tématu vyžadovala od studenta nejen prohlídku a vyhodnocení
současného stavu na lince, ale také řádné nastudování celé problematiky výroby drátů a prevedení
měření, takže byla náročná jak po stránce odborné, tak časové.

3. Přístup studenta k řešení práce
Z konzultací v době zpracování bylo zřejmé, že student pravidelně navštěvoval výrobní provoz
zadavatele, vhodně využíval informací zaměstnanců a že ho daná problematika zaujala. Pracoval
samostatně a s výsledky pravidelně seznamoval vedoucího práce.

4. Formální náležitosti práce
Základní požadavky kladené na závěrečné práce dokumentem FS_SME_05_003 (verze J) předložená
diplomová práce splňuje. Je logicky řazena, doplněna obrázky a řadou vlastních fotografií. Práce
obsahuje drobné překlepy, ojediněle nevhodné formulace a také některé prázdné části stránek v rámci
jedné kapitoly dané nevhodným umístěním tabulek a obrázků, které nepůsobí opticky zcela
optimálně. Práce má celkem 12 příloh, ale odkazy na ně v textu jsou spíše obecné. U tohoto typu
závěrečné práce bych očekával více literárních zdrojů včetně cizojazyčných.

5. Dotazy na studenta
- máte nějakou informaci o tom, zda přes požadavky kladené na kvalitu cívek vázacího drátu dochází
v provozu k jeho uzlování, příp. jak často a jak to ovlivní výrobu?
- v tab.2 uvádíte kontrolu hydraulického agregátu vazače 1x za týden; co je obsahem kontroly a jsou
(byly) mezi výměnami sledovány vlastnosti náplně hydraulického oleje?
- z obsahu kap.6.1.2 a popisů v tab.4 Výsledky rozborů olejů není úplně zřejmé, jaké vzorky se
porovnávají; jedná se vždy o referenční vzorek a olej z provozu zařízení? A jaký olej (oleje) se
hodnotí?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je dokladem o dostatečných odborných znalostech studenta z doby studia a plně odráží nabyté
praktické zkušenosti v provozu zadavatele. S ohledem na zjevné přínosy rozpracování praktické části
promíjím drobné formální nedostatky a práci doporučuji k obhajobě.
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