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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce studenta Jana Strnky se zabývá konstrukčním návrhem nástroje pro vstřikování 
elektrotechnického dílu. V teoretické části jsou přehledně popsány polymerní materiály, proces 
vstřikování, konstrukce výrobku a vstřikovací formy a vady výrobků vyrobených vstřikováním. 
V praktické části byl popsán vstřikovaný výrobek a konstrukční návrh vstřikovací formy. Velká část 
praktické části se zabývá analýzou navržené vstřikovací formy.  Výsledky jsou přehledně zobrazeny 
a prodiskutovány. 
Práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce a je zpracována na dobré úrovni. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě se známkou A – výborně. 
 

Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Proč jste pro Váš návrh zvolil horký vtokový systém? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody 

vůči studenému vtokovému systému? 
2. Jaký typ sítě jste použil pro simulaci vstřikování v programu MoldFlow? 

 

 

Ve Zlíně dne 17. 05. 2021                    

 

Podpis oponenta diplomové práce 

 


