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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání práce a lze je bezprostředně využít v konstrukcích světelné
techniky automobilů. Přínosem práce jsou pevnostní výpočty plastových úchytných elementů a
vytvoření počítačových parametrických modelů třech nejpoužívanějších. Tyto jsou velkými
pomocníky konstruktérů světelné techniky, kteří se dosud opírají o zkušenosti a zkoušky.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je velmi aktuální s návazností na praxi. Práce se zabývá plastovými
uchycovacími elementy fungující na principu klipu, které jsou používané v konstrukcích světel
automobilů a v mnoho dalších plastových výrobcích, např. mobilní telefony, notebooky, nejrůznější
krabičky aj.. Nejprve jsou v práci popsány typy klipových spojů, jejich výhody a nedostatky. Na
základě analýzy vybraných již používaných 33 klipů v 6 bývalých projektech firmy Varroc Lighting
systems jsou v programu CATIA nově vytvořené parametrické modely nejpoužívanějších 3 typů
klipů, které byly počítány MKP v Ansysu a analyticky. Změnou parametrů modelů lze ověřené klipy
rozměrově upravit podle požadavků nových konstrukcí světel a usnadnit tak práci konstruktérů v
nových projektech světelné techniky automobilů. Zadání problému odpovídá náročností a rozsahem
diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokazoval značnou samostatnost. Konzultace využíval především ve firmě, v menší míře
ve škole.

4. Formální náležitosti práce
Práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je bez
gramatických chyb. Je použito velké množství výstižných obrázků. Přestože se výpočty mnohokrát
opakují a výsledky jsou uspořádány v tabulkách, v práci není číselně proveden ani jeden výpočet.
Jsou uváděny jen obecné vztahy bez číselného dosazení vzorového příkladu. K úplnosti práce také
schází uvedení rozměrů navrhovaných klipů.

5. Dotazy na studenta
1. Vysvětlete postup určení modulu pružnosti E plastů podle ISO 527.
2. Vyhovují deformační předpoklady ISO 527 deformacím klipů ?

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