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Názevtématu: Konstrukční návrh rámu a nástavby přípojného vozidla

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

Cílem diplomové práce bylo návrhnout rám a nástavbu přípojného vozidla pro
přepavu čtyřkolek, přičemž bylo nutné zohlednit jak legislativní, tak zejména
konstrukční stránku. Výsledkem této práce je návrh vozidla, které je možné vyrobit a
provozovat na pozemních komunikacích a práce je tedy použitelná v praxi.
Diplomová práce svým obsahem po odborné i časové stránce odpovídá rozsahu
zadání.

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové resení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Student nejprve provedl rozbor problematiky návrhu vozidla z pohledu legislativy,
stanovil požadavky na vozidlo a poté provedl vlastní konstrukční návrh. Následně
provedl ověření návrhu, sestávající se z rozboru působících sil, zatížení vozidla a
pevnostní analýzy.
Výsledky výpočtů a analýz jsou zhodnoceny a je tak zřejmá, jejich účelovost.
Přínosem při tvorbě návrhu a ověření je nejen využítí svých znalostí, ale také 3D
modelování a analyzování v programech Solidworks a Invertor.

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

V této práci byly ve vhodné míře použity odborné literární, firemní a také internetové
zdroje informací, stejně tak student čerpal z vlastních znalostí a praktických
zkušeností.
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME _05 _003 "Zásady pro vypracováni diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Práce je zpracována dle zásad pro vypracování diplomové práce, jednotlivé kapitoly
na sebe navazují, text a veškeré značení jsou přehledné, stejně tak úprava a celkové
rozvržení celé práce jsou příkladné. Práce obsahuje přiměřené množství odborných
výrazů, jenž jsou vysvětleny a práce je tak srozumitelná a přehledná.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbytný bod posudku):

Byl při návrhu proveden pevnostní výpočet zadního výklopného čela ve sklopené
poloze, čili při nakládání čtyřkolky a jejím pojíždění po něm?

Jakým způsobem bude zajištěna čtyřkolka na vozidle proti pohybu během jízdy, jsou
na přívěsu nějaké kotvící body?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Vypracováním předložené práce student prokázal schopnost samostatně pracovat s
novými informacemi, provádět modelování a analýzy ve 3D a srozumitelně
prezentovat výsledky analýz a závěry své práce.
Na základě výše uvedených skutečností doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.

Celkové hodnocení práce:

V Ostravě dne 4.6.2016 _ !l 
podpis oponenta práce
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