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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá analytickým řešením pružné deformace svorky stabilizátoru. Práce je
rozčleněna do několika částí. První část se zabývá stanovením modulu pružnosti v tahu pryžové
objímky stabilizátoru. Další část se zabývá analytickým řešením. Při analytickém řešení byla jednak
využita teorie silnostěnných nádob a rovněž teorie křivých prutů. Jedná se o konkrétní problém
technické praxe.  Po stránce odborné i časové práce odpovídá požadavkům, kladeným na posluchače
bakalářského studia oboru „Aplikovaná mechanika.“

2. Dosažené výsledky
Jedná se o bakalářskou práci, která byla řešena ve spolupráci s firmou Mubea. Uvedenou firmou byly
zadány k řešení tři typy kovopryžových pouzder stabilizátorů. Výsledky experimentů, analytických a
numerických řešení jsou v práci přehledně uvedeny. Výsledky analytického výpočtu mohou být
využity k případnému vytvoření jednoduchého výpočetního programu.

3. Původnost práce
Práce je rozdělena přehledně do několika kapitol.Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehlednou
formou. Podklady k práci byly poskytnuty firnou Mubea - výkresová dokumentace a 3D modely
součástí. Podklady k analytickému řešení byly převzaty z uvedené literatury. Práci lze samozřejmě
pokládat za samostatné dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce by práce měla být vypracována opravdu pečlivěji. Z jazykového hlediska  je
mnohdy použito nesprávných formulací – např. str.31 – 2.odstavec – rovnice, které jsou vyjádřené za
pomocí Hookeova zákonu. V dalším odstavci na téže straně – silové účinky okolí, které bylo
odstraněno při řezání. Rovněž mnohdy není v textu užit trpný rod.
Při analytickém řešení víceplášťových nádob nelze definovat stejným výrazem různé veličiny –
integrační konstanty c1 a c2 – viz např. vztah  4.4 a 4.7.2 – str.42
Rovněž obrázky by měly být znázorněny přibližně ve stejném měřítku, mnohé obrázky jsou hůře
čitelné.
Titulky obrázku nejsou mnohdy umístěny bezprostředně pod obrázkem – u obr.47 např. až na další
straně apod.

5. Dotazy na studenta
1) Str.24 – obr.26 – kde jsou znázorněny body C,D? Opravdu je poloměr křivosti neutrální osy větší
než poloměr křivosti střednice?
2) Kap.4.2 se zabývá řešením staticky neurčitého křivého prutu. Opravdu tomuto řešení odpovídá
uložení podle obr. 41?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, vzhledem k uvedeným nedostatkům hodnotím známkou velmi dobře.
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