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Cíl práce:
(uved'te,dojakémírybyl naplněn)
Diplomová práce na téma Technologická příprava výroby plechových dílů splňuje zadáni
v celémrozsahu.
Práce svým rozsahem splňuje poŽadavky na BP'
V práci se autor zaměřuje především na popis technologie výroby plechových dílů
a na technicko-ekonomické porovnrínídvou technologií - prostřihovénía laserového Ťezáni.
V závěru konstatuje,žeoptimalizacitechnologie došlok úspoře16% nakladů.

obsahové zpracováníz
(originalita řešení, náročnost, tvůrčípřístup, poměr teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh, aktuólnost tématuatd,)
Téma práce se zabývá technologií ýroby a zpracovétttíplechových dílů, přičemž tato
technologieje dnes velmi rozšířenaa o aktuálnostitémaťu
tedy nenípochyb.
Autor v práci postupoval logicky a nejprve popsal moŽnosti tvorby plechoých dílův systému
SolidWorks. Dále paknavžualpopisem SW a HW, kteý se používáv technologicképřípravě
a při samotnévýrobě plechových dílů.
Hlavní částípráce jsou však kapitoly 3 a 4, kde došlo ke kompletnímu návrhu technologie
ýroby, s ohledem na rozmístěníplechoých dílůna ploše polotovaru a dá|e pak k porovnání
dvou ýrobních variant.
Závěry výše zmiňovaných kapitol byly zhodnoceny v kapitole 5, která jasně a přehledně
ukazuie ootimální řešeníoroblému.
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Hodnocení technickéstránky práce:
(cvalita a přiměřenost technicl<ychvýpočtůa dokumentace, správnost zvolené technologie,
dodržovánínorem a zásad technickéoráce
Práce obsahuje přiměřené technickévýpočtya celý návrh technologickéhopostupu výroby.
Přiložená výkresová dokumentaceje dostateěná.Pouze v celkové sestavě (výkres 4502000)
bych doporučilzakótovat celkové rozrněty' aby byl zŤejmýcelkový tozměr výrobku.
Formální zpracování:
(jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
čIeněníknpitoI, kvalita tabulek,
íloh atd.
Kvalita zpracovátnítextu odpovidá požadavkůmna BP. Citace a odkazy na literaturu jsou
dostatečné,
avšakformát citacínenísprávný a neodpovídánormě ČsN Iso oqo.
Kvalita tabulek a obrrízkůie
ná a vhodně doplňuje psaný text.

Stručný komentář oponenta:
(rozsah práce,

celkový dojem z práce, silné a slabé stránlql, originalita

myšlenek

obecně |ze práci hodnotitjako velmi kvalitní.V práci je vidět velmi pozitivnípřístupnejen

autora, ale taképřístup společnosti,ve kterébyla práce zadéna,

otáz|<ya připomínky:
(max.3)

Navrhovaná výsledná klasifikace (nehodícíškrtněte):

Místo,
dne:
V P|zni,Q, p " í"atR
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