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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémri ešen}ch v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadánípráce po stránce odborné i časové):

Autor diPlomové práce (dále jen ADP) ešil náročny problém p evodu designového
návrhu karoserie sportovního elektromobilu projektu StudentCar do konstrukční
realizace jednotliv ch dílri karoserie a jejich skloubení do montážního celku. Tato
Činnost vyŽaduje vzhledem ke své odborné náročnosti velmi odpovědn p ístup a
vYsoké Časové nasazení, nebot' je nutné e seznámit s adou vstupri projektu
StudentCar (nap . konstrukČní ešení rámu, p edpisy pro stavbu automobilri apod.)
aby bylo správně rozhodnuto o tom, jak členit karoserii na jednotlivé konstrukční
Části, jalc zvolit materiál a technologii k p edpokládané sériovosti v roby vozidla.
VŠechny v Še uvedené aspekty eŠení jsou v pr myslové praxi velmi aktuální a ADp
Prokázal, Že mu tento p ístup není cizí a mriže jej v budoucnu využít obecně p i
p evodu designové studie jakáhokoliv v robku do konkrétního technického návrhu
p i využití zásad,3D konstruování.

2. Posouzení dosaŽenych v sledkri (q počty, projekční nebo programové ešení,
exPerimentáIní práce, díIčí závéry, p ínos ptáce amožnosti jejího pratiict<étro využití):
ADP vYnikajícím zprisobem segmentoval karoserii na 10 základních položeko p ičemž
Projevil velkou technickou odvahu, když obě bočnice automobilu ešil vždy jako
jeden celek Je nutné ocenit, že ADP zvolil správně jak zhlediska pružnosti vfroby,
tak i z ekonomického pohledu technologii laminace kompozitního materiálu
v negativní formě vzhledem k p edpokládané kusové v robě vozidel.
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ReŠení utěsnění jednotlivých dílů karoserie při jejich smontovávání uniíikovanými,
komerČně zajistitelnými těsnícími profily včetně použití komponentů lepených na
jednotlivé díly karoserie od dalších výrobců vozidel dále umožňuje snížit náklady na
vozidlo.

ProjekČní provedení i detaily konstrukce jednotlivých segmentů karoserie jsou
v PředloŽené práci řeŠeny s potřebným přístupem k funkčnosti detailu, což je také
Patrné z obrázkŮ v jednotlivých kapitolách, které pak není příliš nutnó doplňovat
textem.

ADP na konci návrhu každého z jednotlivých segmentů karosérie většinou zařadil
shrnutí pffsluŠného konstrukčního řešení, čimž dolcázal velmi dobře popsat řešenou
Problematiku. Oceňuji, Že ADP neváhal zaíadit příIohu A, ve které uvedl úpravy na
dílech karosérie, které nebyly zmíněny v hlavní části diplomové práce.

Aerodynamická analýza proudění kolem modelu vozidla ve větrném tunelu v kapitole
7 je nezbytným předpokladem pro následující pevnostní výpočty zejména úchytů
karosérie k rámu. K výpočtům nemám připomínky.

Závérem k tomuto bodu lze konstatovato že výstupní, dobře zpracované konstrukční
výkresy SCX3-xx-xx-xx prezentované v příloze diplomové práce jsou plně využitelné
pro výrobu forem podle 3D dat.

3. PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zPracovénÍ, jaká Část práce j e převzata a do jaké míry lze práci poklád at za dilo studenta):

DiPlomovou práci pokládám za proporčně dobře sestavenou, ADP se zbytečně
nezabývá obecnými záleŽitostmi projektu StudentCar, ale nejpodstatnější část práce' věnuje konstrukČnímu řeŠení jednotlivých segmentů karosérie a to v logickém řetězci
"co - jak - proČ". Při svó práci převzal jen nezbytné vstupy spoluřešitele projektu
(vnitřní laminát dveří) - viz [13] v Seznamu použité literatury nebo faktograíické
vstupy potřebné pro jeho práci -vizv tomtéž §eznamu body [1] až [12|.
pokládám proto diplomovou práci zavicenež9S oÁ prácistudenta.

4. Formální náleŽitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (bakalářske) práce", dále chyby a
oPomenutÍ, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečnostrrím předpisům) :

K formálním náležitostem práce nemám zásadnípřipomínky.
pouze by bylo vhodnější, kdyby bod 1.2. diplomové práce byl psán stejným typem
písma jako ostatní body odst. 1.

Dále v bodě 7.1. je uvedeno, Že simulace byla provedena pro rychlost 50 Km/hod (14
m/s), ale obr. 7.1. uvádí rychlost simulace 108 Km/hod (30 m/s).

V kaPitole 5.9. je pouŽito dnes jž nesprávné názvosloví "Státní poznávací značka''
(SPZ). NYní je platný název "Registrační značka" (RZ) a její rozměr je 520x110 mm.

5. Dotary na studenta (konkrétni dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby prárce,
nezbytný bod posudku):

5.1. ProČ je řeŠeno pouze umístění zadní RZ (registrační značky) - viz kapitolu 5.9. ?
VYhláŠka MD Č. 40tl2003 Sb. ukládá umístění RZ pro osobní automobily i vpředu
uProstřed Pokud není v technickém průkazu povoleno jiné umístění (vlevo nebo
vpravo).



L

5.2 Vyhláška MD č.34112002 Sb.ukládá ešit oba nárazníky osobního vozidla tako aby
pevnostně odolaly nárazu do p ekážky p i rychlosti 5 Km/hod. Je u navržené
karosérie požadavek splněn?

5.3 Jaké jsou mechanické vlastnosti navrženého kompozitního materiálu pro v robu
karosérie?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečn}ch odbom; ch znalostech
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě):

Posuzovaná diplomová práce svědčí o velmi dobr ch odborn ch znalostech
schopnostech autora.

Celkové hodnocení práce:

P edloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

v,borně.
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