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Komentáře k diplomové práci:
Student měl v diplomové práci za úkol optimalizovat vst
Cílem bylo hlavně zkrátit vstř
úpravou formy a přenastavením parametr
nebyl finančně náročný a dokázal tak zvýšit výrobnost o 43%. 
 
 
V teoretické části se student v
vstřikovaných výrobků a s tím spojené vady na výrobcích
 
Bc. Roman Zatloukal pravideln
technické, tak i organizační úkoly
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