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Komentáře k diplomové práci: 
 
Diplomová práce Lukáše Garguláka se zabývá vlivem teploty cívek při zastříknutí na proces 
vstřikování. Teoretická část práce v dostatečném rozsahu popisuje řešenou problematiku. V 
praktické části práce byl popsán samotný výrobek, což je cívka, byla provedena analýza procesu 
vstřikování v programu Moldflow a příprava samotných cívek. V poslední části bylo provedeno 
měření rozměrů. Všechny výsledky byly přehledně zobrazeny a v dostatečné míře prodiskutovány a 
vyhodnoceny. 
Diplomová práce Lukáše Garguláka byla zkontrolována na původnost a bylo konstatováno, že práce 
není plagiátem.  
Student pracoval samostatně a prokázal schopnost řešení zadaného problému. V průběhu práce 
využíval znalostí získaných univerzitním studiem i studiem odborných publikací. Práce je napsaná 
kvalitně a splňuje všechny body zadání a proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - 
výborně. 
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