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1. Hodnocení diplomové práce

HoDNocENí DlPLoMoVÉ pnÁce

Bc. Veronika BRozoVÁ

Vliv nouých typů povrchových úprav plechů na l<valitu
lepených spojů při stavbě karoserie osobních automabilů

lng. Michaela Kolnero|Á, Ph.D.

lng. Pavel Doubek, Ph.D.

uýbomá ve|mi dobrá dobrá nevyhovující

Sp|nění rozsahu zadání dip|omové práce x

odbomá úroveň dip|omové práce x

Ap|ikovate|nost výsledků a přínos diplomové práce pro praxi x

Přístup a iniciativa dip|omanta k řešení diplomové práce x

Úpr:ava diplomové práce po grafické a obsahové stránce x

Pom.: Hodnocení vyznačte X v přÍs|ušném po|Íčku

2. Konkrétní připomínky k dip|omové práci (uvecrte je prosÍm zde a nebo na druhé straně tohoto hodnocení).

Hodnocením |epených spojů se katedra strojírenské techno|ogie zabývá jiŽ dlouhou řadu |et ve spo|upráci
s předním výrobcem automobilů Šxoon AUTO a.s. Téma dip|omové práce tak by|o zadáno z podnětu automobi|ového
průmys|u, kde výrobci plechů pro výrobu karosérie automobilu vyvrjejí nové typy p|echů resp. povrchů z důvodu zlepšení
tribologických v|astností v prooesu taŽení. Kromě technologie taŽení, kterou se karosářské vý|isky vyrábějí je důleŽité
s|edovat i datší techno|ogické postupy výroby karoséňe, tj. spojování karosářských dítů technologií |epení.

V teoretické části práce jsou popsány výhody a nevýhody |epení, jednot|ivé druhy zkoušek |epených spojů a jejich
vyhodnocování. Jsou zde uvedeny k|asické povrchy p|echů pro výrobu výtisků, informace o nových povrchách jsou
wedeny pouze stručné, neboť výrobci tají veškeré informace.

V experimentá|ní části by|y provedeny zkoušky pevnosti v od|upu pro testované povrchy, kde by|a zjištěna kvalita
lepených spojů za daných podmínek pro nové typy powchů v porovnání s k|asickými'

V rámci řešení dip|omové práce studentka zpracova|a výs|edky z experimentálního měření a navrhla metodiku
vyhodnocení zjištěných hodnot pevnosti v od|upu nových povrchů. JelikoŽ výroba povrchů je zatím ve Íázi rnývoje a
testování, jedná se o dílčí výs|edky a ne]ze zatím učinit jednoznačné závěry k hodnocení nových typů povrchů.

V ob|asti lepení nových povrchů se speciá|ní úpravou je tato práce průkopnickou nejen na katedře, ale i
v průmyslové praxi. Získané výs|edky jsou přínosem pro praxi, pos|ouží výrobcům automobi|ů jako zpracovatelům plechů
a souěasně i výrobcům p|echů a lepide| pro da|ší etapy v'.ývoje a vyuŽití nových povrchů p|echů.

K předloŽené práci nemám Žádné závaŽné připomínky, práce je zpracována na velmi dobré odbomé úrovni'
Studentka vyuŽila doporučenou |iteraturu i jiné zdroje informací, získávání podk|adů zejména o nových typech povrchů
by|o obtíŽné, aktivně spolupracova|a s ko|egy z pÍovozu lisovny sKoDA AUTo a.s., M|adá Bo|es|av'

Studentka sp|ni|a podmínky zadání ve všech bodech, dip|omovou prácidoporučuji k obhajobě.

3. Klasifikace dip|omové práce (výs|edná k|asifikace dip|omové práce je dána ce|kovým hodnocením a poh|edem vedoucího
diplomové práce na práci diplomanta (-ky) a na kva|itu a obsah dip|omové práce a není mďematickým průměrem hodnocenÍ).

Navrhovaná uýsledná klasifikace diplomové práce
(prosím zakrouŽkujte, ostatní škrtněte)
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