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Úprava gcometrie obýbecího nástroje pro výrobu blatníku

manipu|ačních strojů.

Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Ing. Pavel Doubek, Ph.D.

2. Konkrétní pfipomínky k dip|omové pÉci (ureotep prooím zde a rrebo na druhé straně tďroJo hodnocení)'

Téma DP bylo zadáno na základě poŽadavku tr cDs ho|ding s.r.o. na úpnavu nástroje pro ohýbání. o svědomitosti
studenta svědč fakt' Že v uvedené firmě vykonáva| odbomou praxi a zadání DP vyš|o z jeho iniciativy. V teoretické části se
dip|omant věrpva| procesům ohýbání, způsobům e|iminace odpruŽení a moŽtostem vyuŽití optic*ých systémů v průmyslové
praxi. Z hbdiska náp|ně a rczsahu povaŽujizpracování této části DP za p|ně dostačující'

V experimentá|ní části studen provd| ana|ýzu stávajÍcího stavu při vyrobě blatníku vysokozdviŽného vozíku a na
zák]adě numeric*é simu|ace pÍoeu ohýbání navňl tvarovou změnu násřoje. Na zák|adě provedenýďt ana|ýz a
numerickýcŤt simu}acÍ nawhltechno|oglcké a konsřukční změny pň výrobě bffitíku vysokozdviŽných vozíků.

Lze předpok|ádat' Že výs|edky získané v rámci DP budou YYuŽity v praxi ve firmě cDS ho|ding s-r.o a z tohoto
h|ediska |ze vypnamvání DP poraŽovat za pÍínosné. Pfáci doporučuii k obhajobě.

3. Klasifikace dip|orncvé práce ffiffirá klbsií*re dip|omoré ÉEe}e dána ce|kavým hoďroceilÍm a pohledern redor.rciho
dip|omové práce na práci diphrr'ar'ta Gky) a na lolalitu a obsah dip|omoÉ práce a neni matemáickým průměrem hodnocenÍ}.
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