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1. Problematika práce
Správně navržený a pevnostně dimenzovaný zámek automobilu je velmi důležitý. Zvláště u sériových
výrobků je nutno zabezpečit jejich spolehlivost vzhledem k možným finančním ztrátám. U zámků
automobilů, které jsou vybaveny elektronickým zařízením na vysoké úrovni jde o to, že při
nefunkčnosti důležitého dílu dochází k vypnutí mobility. Tímto je výrobce vystaven značným
finančním ztrátám v důsledku reklamačního řešení. Rozsah zadání odpovídá náročností i časově
diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodních kapitolách byly stanoveny cíle práce a shrnuty požadavky firmy Brano. Byla provedena
rešeše zámku pátých dveří automobilu. Zámek byl konstrukčně navržen a popsáno jeho elektrické a
mechanické ovládání. Byla provedena pevnostní kontrola zámku v zavřeném stavu zatíženého silami
ve třech směrech. Byly navrženy a zkontrolovány zkrutné pružiny zámku. Byly navrženy a
vypočítány šnekové soukolí a vratná spirálová pružina. Na závěr bylo zkontrolováno pružné rameno
mechanického ovládání a vypočítána skutečná otevírací síla. Jako celek může tato diplomová práce
sloužit jako podklad ke konečnému konstrukčnímu návrhu a výrobě zámku pátých dveří automobilu.

3. Původnost práce
Práce je podle kapitol vyvážená. Forma zpracování odpovídá diplomové práci a je na patřičné úrovni.
Práci lze pokládat za vlastní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně správně podle současných norem. Na velmi dobré úrovni je také grafická
úprava práce.

5. Dotazy na studenta
1. Při pevnostním výpočtu se neuvažuje situace při zavírání zámku?
2. Jsou výpočty ověřovány experimentem?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil velmi dobré
odborné znalosti v oblasti této problematiky.
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