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1 . Přístup diplomanta k zadanému úkolu a zýolený posnp řešení z hlediska současných metod?

Diplornant byl platným členem qímu, Lleď se zablival problematikou spojování plastu. Rychle
se zorientoval ve stnrktuře fungování firmy i ve způsobu práce konstrukčního týmu.

Diplomová pláce (dále DP) je stnrkturovaná logicky a zvolený postup respektuje specifika
tématu práce.

2. Dosažené lýsletllE, jejich správnost a fuožnosí pruklicého ýyužití

Diplomant systematicky z-pracoval rozsáhlou databázi současných existujících tecbnických
řešení a technologií, seznámil se se ziikonn]foni poádavky, dostupnými zíkaznickými a
dodavatelskými poádavky a rovněž s intemími normami a předpisy ťlnny Kiekert. Na Zíkladě
získaných dat definoval základni parametry nového ploduktu, jemuž se pak nadále věnoval po
konstrukční stúnce.

Výsledkem je ucelené zpracováni problematiky spojovriní plastu, vl,tržitelné firmou Kiekert pro
další pra,Yi.

V první části prrice se diplomant zabývá problematikou spojováni plastu na obecné úrovni, Dále
polovnává posuzováné technologie z hlediska návratnosti lanaložených investic. Ve třetí části
se zaměřuje na konkrétrí Způsob spojováni plastů - ultrazvukové svařováni/nýtování. Zde
popisuje základní principy, parametry a technologie poťebné pro úspěšné ZvládnLltí tohoto
plocesu. V h,r]rčí části DP se věnuje volbě vhodného mateliálu, designu pinu a díry pro
dosažení nejlepších výsledků pň spojování, V poslední, praktické části práce, se diplonant
zabývá realizací spoiení na vyrobených vzorcích, jejich testovriním, vyhodnocením a analýzou.
V ávěrečné pa§iži shmuje provedené úkony, doporučuje nejvhodnější kombinace materiálů a
designu pro nejvhodnější použití.

3. Vztah k normám, zókonným ustanoýenim a předpisůn

Diplomant se sezniínil se zákonnými normami, interními firemními předpisy a doporuč€ními,
stejně jako s požadavky některých konkrétních potenciálních dodavatelů technologii, Tl,to své
poznatky zapracoval a lryužil při práci na tomto technickérn řešení.

4. Formólni náležiíosti pláce

Se zpracoviirú DP po fománi stíánce jsem spokojen, Zejména pro její přehlednost a barvitost.
Vyzdvihuji použití náhledů z CAD softwaru a fotografii z reálně plovedených vzorků a testů.



Slohová zdatnost autoťa ko tťasfuje s jeho íabitfoni odbomými schopnostmi. Práce byla v
průběhu jejiho p§aní pod.obována kontrole a pfipomínkována, Ulčité paslťe bylo poťeba
formálně přeskupit. většina z těchto bodů byla diplomantem zaplacoviána a tím se DP stala
přehledným uceleným dilem.

Recenzent konstafuje, že práce obsahuje všechny povinné části s touto \"ýtkou: V části Přílohy
mohl být obsažen i výkres s€stalT zkoušeného spoje.

Přes tuto výtku však práce splňuje všecbny potřebné náležitosti.

5. origináIní řešení vhodnó pro autorslá osýědčení, paíenl apod.

Pníce nepňnáší žádné nové pozlatky vhodné pro autorská osvědčení či patenty.

6. Otázlg k obhajobě diplomové prdce

Doporučuji ottázku,,Co si myslíte, že nejvice ovlivňuje dobu ultrazvukové svařování plastů?'.

7. Klasi/ikace diplomoté práce

s olr]edem na !};še uvedené skutďnosti klasifikuji diplomovou práci
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