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1. SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH CÍLŮ A PŘÍNOS DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodiku návrhu prototypového rámu. Tato práce je 

psána jako technická zpráva, která se zabývá metodikou návrhu příhradové konstrukce 

a její následnou optimalizací a balancováním mezi co nejvyšší tuhostí příhradového rámu 

a jeho co nejnižší hmotností, kdy oba požadavky jsou stejně důležité.  

V kapitole č. 1 diplomant popisuje předpisy a směrnice, které je nutné zohlednit při 

navrhování příhradových rámových konstrukcí, jsou zde přehledně rozepsány. 

Navazující kapitola č. 3 se zabývá zkouškami motorových vozidel a podmínkami pro jejich 

provádění.  

Kapitola č. 4 zahrnuje teoretickou část, která se zabývá typy konstrukcí rámů u vozidel 

daného typu a dále se zabývá řešením zadaného problému v rámci diplomové práce. Je zde 

nastíněn postup modelování a postup při řešení metodou konečných prvků (MKP). 



Metodikou návrhu vozidla se zabývá kapitola č. 5, kde jsou detailně popsány jednotlivé 

fáze vývoje, včetně fáze doplňujících výpočtů. Úzce spjatá s kapitolou č. 5 je kapitola č. 6, 

kde jsou popsány důležité poznatky z vybraných norem a odborných znalosti týkajících se 

vozidel. 

Kapitola č. 7 řeší jednotlivé typy stacionárních analýz, které je nutné provést ke 

kompletnímu popisu chování navržené konstrukce 

V kapitole č. 8 jsou detailně popsány analýzy svarů a výpočty v oblasti svarových napojení 

příhradových konstrukcí a jejich analýza.  

Statické analýzy příhradového modelu a ověření poslední verze výpočtů na modelu 

skořepinovém zahrnuje kapitola č. 9. 

V kapitole 10 jsou provedeny výpočty vybraných kritických svarových uzlů, které byly 

stanoveny na základě výsledků simulací. 

Oceňuji kreativitu a návrhy diplomanta při vyhodnocení jednotlivých výpočtů a stanovení 

následných optimalizačních postupů a postupů ověření. 

 

2. METODY ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITELNOST VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ 

PRÁCE 

Jednotlivé dílčí výsledky jsou jasně definované a konkretizované. Přinesly nové poznatky 

především precizní přípravou metodiky simulací. Diplomant vytvořil návrh zatížení rámu 

a jednotlivé výsledky měření vyhodnotil v tabulkách. 

 V práci je vidět jasný vývojový postup při výpočtech, kdy bylo vytvořeno šest 

výpočtových verzí pro statickou analýzu. Jakmile byly dosaženy dílčí výsledky, byly 

vyhodnoceny. Na základě nich byla stanovena další doporučení, jakou cestou postupovat 

při optimalizaci rámu, aby byl zachován vhodný kompromis mezi tuhostí rámu a jeho 

hmotností. Výsledky byly založeny na simulacích ve výpočtovém programu, který 

simuloval provozní zatížení rámu v několika běžných situacích, které nastávají při 

provozu.  

Po ověření poslední verze příhradového modelu (V6), z něj byl následně vytvořen model 

skořepinový, který poskytl podrobnější výsledky zejména v oblastech napojení 

jednotlivých profilů. Výsledky tohoto výpočtu byly porovnány s výsledky příhradového 

modelu, tím byly výpočty ověřeny.  

 

3. VYUŽITELNOST A AKTUÁLNOST VÝSLEKŮ V PRAXI. 

Jelikož se jedná o příhradový rám na sportovní elektromobil, který je plánovaný na 

výrobu v malé sérii, tak je využitelnost bezpředmětná. Tato výpočtová zpráva je také 

nepostradatelnou součástí procesu homologace sportovního elektromobilu. Výpočty 



budou následně porovnány s výsledky crash testu. Je tedy nutné vyzdvihnout studenta, 

jelikož se podílel přímo na projektu vývoje, kde bylo nutné prokázat svoje schopnosti 

a věnovat této práci spoustu času. Je zde vidět velký kus odvedené práce, která trvala rok 

a půl, jak bylo uvedeno v diplomové práci. 

 

4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá originálním tématem. Práce je dobře strukturovaná, je psána 

bezchybnou odbornou terminologií, je čitelná, obrázky a tabulky jsou přehledné s velmi 

dobrou vypovídající hodnotou. Grafické podání je srozumitelné a je kontinuální s textem. 

Jazyková úprava odpovídá standardu, v práci se nevyskytují gramatické chyby. 

 

5. OTÁZKY DO DISKUZE 

 

1. Jaký je diplomantův názor na další snížení hmotnosti rámu? Našla by se místa 

v příhradové konstrukci, kde by se dala snížit hmotnost, aby nedošlo ke ztrátě na 

tuhosti rámu? 

 

2. Na základě čeho byla stanovená kritická frekvence kmitání 30 Hz pro tento typ 

příhradové konstrukce rámu? 

 

6. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Předložená diplomová práce obsahuje analýzu a popis současného stavu řešené 

problematiky a rešerši teoretických základů. Dále také obsahuje výborně propracovanou 

problematiku vlastního řešení, na základě které byl zadaný inženýrský problém vyřešen 

pomocí výpočtového modelu a byly do něj zapracovány připomínky a požadavky dané 

vývojem příhradové konstrukce rámu.  

Dovolil bych si tuto práci navrhnout na dodatečné ocenění, z důvodu náročnosti 

a pracnosti této práce, která byla velkým přínosem pro vývoj v oblasti navrhování 

konstrukcí sportovních automobilů na elektrický pohon. 

Na základě celkového posouzení diplomové práce,  

doporučuji přijat diplomovou práci k obhajobě a Bc. Jakubovi Slavíkovi  

udělit akademický titul – inženýr 

ve studijním oboru 3901T003 – Aplikovaná mechanika. 


