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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání a lze je využít k výrobě zámku. Konstrukční návrhy zámku a
jeho částí jsou správně a vhodně řešeny. Zámek je nově vybaven mikrospínačem signalizující na
palubní desce otevřený/zavřený stav. Z hlediska pevnosti byly provedeny MKP výpočty nosných
dílů.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je velmi aktuální s návazností na praxi. Úkolem práce je návrh zámku
pátých dveří osobního automobilu ovládaného mechanicky a elektricky. Návrh vychází jednak z
požadavků zadavatele - firmy BRANO v Hradci nad Moravicí, tak z již vyráběných a ověřených
zámků vozů skupiny Volkswagen. Úkolem bylo dosáhnout velmi malou hmotnost a minimální
ovládací síly s předepsanou pevností zámku. Pevnostní kontroly nosných prvků jsou prováděny MKP
postupně pro 3 zatěžující síly, kterými se vyrobený zámek zkouší na trhacím stroji. Dále je proveden
návrh a výpočet zkrutné pružiny rohatky a západky, rozměrů šnekového soukolí elektrického
ovládání, elektromotoru, spirálové pružiny šnekového kola a pružného ramene ovládací páčky.
Zadání problému odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant byl aktivní, konzultací využíval v optimální míře a prokazoval samostatný a zodpovědný
přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je rozsáhlá, pečlivě zpracovaná podle zvyklostí zadavatele firmy Brano. Na
vysoké úrovni je také grafická úprava práce s mnoha výstižnými obrázky. Práce je přehledná, správně
členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je bez gramatických chyb.

5. Dotazy na studenta
Výpočet ohybového napětí pružného ramene ovládací páčky - rovnice (13.1) na str. 50 předpokládá
tuhou součást. Ve Vašem případě jde však o plastovou, listovou pružinu značně nelineárně
deformovanou. Jaké přesnější způsoby pevnostní kontroly této součástky existují?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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