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Návrh výroby formy pro lisování automobilových součástíz
plastů

(r,rymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznostna praxi, posouzení náročnosti zadánipráce po stránce odborné i časové):

Problematika práce

Diplomová práce vyřešila technologii výroby lisovacího nástroje krytu bowdenu na
novém CNC obráběcím stroji, včetně vhodných nástrojů a upínání.

Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekčnínebo programové

řešení,
jejího
využití):
praktického
ptáce
moŽnosti
přínos
a
práce,
díIčí
závěry,
experimentáLní

Práce byla řešena pro firmu, což přímo navazuje na praxi. Zpracování práce
vyžadovalo vysokou odbornost diplomanta i velkou časovou náročnost, hlavně při
od|ad'ování řídicích NC programů.
Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částídle jejich důleŽitosti a forma
zpracováni, jaká část práce je pŤevzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

4.

Diplomová práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe postupně a
togict<y navazují.. Po stránce úplnosti student plně lyuži| zadané téma. Velmi dobře
by1 zpracován řídicíprogram pro CNC obráběcí stroj, včetně nástrojů a Íezných
páominet<. Jak \Ypl}.vá z technicko-ekonomického zhodnocení je navrŽená
technologie ryroby progresivní.
F.ormální náležitosti práce (zda byly dodrŽeny zásady obsaženév dokumentu
FS-SME-05-003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) próce,,, dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnějšíúprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provoznim a bezpečnostním předpisům):

Práce je zpracována přehledně, vyčerpává dané téma jak po stránce obsahové, tak po
stránce věcné a je v souladu se zásadami pro lypracování diplomové práce.

5. Dotazy na studenta (konkrétníd'otazy, které by měl student odpovědět u
obhajoby ptáce,
nezbyIný bod posudku):

CNC obráběcí stroj MCV 750 SPRINT má automatickou výměnu nástrojů ze
zásobníku jak je uvedeno na str. 18. Jaké je zá|<|aďní dělení zásobníkůpro
automatickou výměnu nástrojů?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčío dostatečných odborných znalostech
a
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě):

Dle obsahu diplomové práce student prokázal svoje teoretické a praktické znalosti
a
dovednosti, získanéstudiem na vysoké škole. Student splnil poíadavky kladené
na
absolventa vysoké školy, a proto doporučujídiplomovou práci pana Bc. Aleše
Hampejse k obhajobě před státní zkušební komisí.
Celkové hodnocení práce:
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.
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