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Komentáře k diplomové práci: 
 
Diplomová práce Josefa Daňka se zabývá porovnáním predikce tlaku a teploty pomocí Moldflow 
analýzy s naměřenými hodnotami ve formě. Teoretická část práce v dostatečném rozsahu popisuje 
řešenou problematiku. V praktické části práce byl popsán stávající stav, optimalizace teploty a tlaku 
a porovnání reálných dat s výsledky analýzy. Všechny výsledky byly přehledně zobrazeny a v 
dostatečné míře prodiskutovány. 
Diplomová práce Josefa Daňka byla zkontrolována na původnost se schodou 0% a bylo zjištěno, 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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