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Komentáře k diplomové práci: 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a konstrukčního návrhu vstřikovací formy 
pro výrobu plastového dílu, využívaného v automobilovém průmyslu. Samotný díl, krytka elektroniky 
v automobilu, je plošný díl a muselo být využito pro jeho odformování více dělících rovin. Forma 
byla, vzhledem výše uvedeným důvodů, koncipována jen jako dvojnásobná se studeným vtokovým 
systémem. V rámci práce byla nejprve řešena optimalizace stávajícího konstrukčního návrhu formy s 
důrazem na odstranění vad na výrobku (ať už úpravou procesních podmínek nebo konstrukčním 
zásahem). Optimalizace byla provedena pomocí analýz vstřikovacího procesu provedenými v 
simulačním softwaru Cadmould. Na základě optimalizace původního stavu byla navržena nová 
varianta vstřikovací formy. Na závěr je uvedeno finanční zhodnocení stávající a nově navržené 
varianty.  Student pracoval samostatně a iniciativně. Prokázal znalosti získané studiem na vysoké 
škole. 
 
Práce byla zkontrolována z hlediska plagiátorství z výledkem 0% - není plagiát. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otázky vedoucího diplomové práce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V Zlíně dne 26.5.2016                    

 

Podpis vedoucího diplomové práce 

 


