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1. Dosažené výsledky
Výsledkem diplomové práce je navržení kontrolního přípravku pro proměření přesnosti lisovaného
dílu používaného v automobilovém průmyslu. V jednotlivých kapitolách je popsána metodika návrhu
konstrukce přípravku vycházející mimo jiné z ekonomické úvahy, jejíž cílem je náhrada ekonomicky
náročnějšího měření na třísouřadnicovém měřicím stroji.

2. Problematika práce
Problematika předložené práce vychází z požadavků výrobní praxe a je tak z hlediska cílového
uživatele velice aktuální. Její zpracování je časově náročné, stejně jako po stránce odborné, neboť
musí respektovat přísné podmínky zadavatele.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta byl při řešení diplomové práce velmi zodpovědný. Byl v častém kontaktu s
vedoucím práce i s pracovištěm, na kterém diplomová práce vznikala. Všechny připomínky
vedoucího DP byly do práce zahrnuty.

4. Formální náležitosti práce
Práce je jak po obsahové, tak po formální stránce provedena velmi pečlivě. Jednotlivé postupy návrhu
kontrolního přípravku jsou vhodným způsobem okomentovány a doplněny vysvětlujícími obrázky.
Totéž platí i o kapitole, ve které je řešena ekonomická stránky náhrady měřicího stroje navrženým
kontrolním přípravkem.

5. Dotazy na studenta
1. Upínací zařízení kontrolního přípravku je umístěno proti opěrným hrotům. Z jakého důvodu je toto
vyžadováno?
2. Na základě čeho byla stanovena doba dvou minut pro proměření výlisku v kontrolním přípravku?
Bylo by možné s ohledem na tuto skutečnost a s tím, že při výrobě týdenní dávky je požadováno
proměření šesti kusů výlisků, provádět měření častěji?
3. Jaký je postup při zjištění neshody výlisku s požadavky zadavatele?
4. Jaká je funkce držáku (poz. 15) a proč jsou tři?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant projevil velmi dobrou znalost řešené problematiky a schopnost správně analyzovat hlavní
body řešeného problému. Důkazem toho je přehledný postup návrhu předloženého kontrolního
přípravku. K velkým kladům práce lze přiřadit podrobnou výkresovou dokumentaci navrženého
přípravku včetně přehledného postupu měření na něm.
Diplomovou práci pana Martina Šponara doporučuji k obhajobě.
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