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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce je podnětná a zajímavá. Diplomant přesně zpracoval zadání a přes určité
komplikace při vývoji toto splnil beze zbytku Ve své práci využil řadu softwarových produktů - 3D
modelování a výpočty MKP. Výstupem je požadovaný návrh, který splňuje zadání.

2. Problematika práce
Cílem práce je optimalizace (snížení) hmotnosti uložení komponentů stěrače tramvaje. Úkol je to
složitý vzhledem ke tvaru stávající konstrukce. Tato konstrukce přitom musí splnit omezení dané
pohonem stěrače. Diplomant k úkolu přistoupil jak klasickým konstruktérským postupem, tak i
efektivním využitím software pro optimalizaci řešení. Použitý postup je účelný. Navržené řešení je
okamžitě použitelné v konstrukci kolejového vozidla.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokázal, že je velmi dobrým konstruktérem a výpočtářem. Po celou práci si počínal zcela
samostatně, a přestože řešení bylo komplikované (více variant), nakonec vedlo k požadovanému cíli.
Pravidelně konzultoval jak ve škole, tak se zadavatelem.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti. Kapitoly na sebe logicky navazují. Obrázky jsou
kvalitní. Práce je v podstatě bez překlepů (nepříjemné je malé č v prohlášení). Přiměřené je množství
odborné literatury a jiných zdrojů. Výkresová dokumentace je odpovídající zadání.

5. Dotazy na studenta
1) Můžete uvést ČSN ekvivalenty pro oceli použité v práci?
2) Nemělo by se zatížení od 2g zrychlení sčítat s provozními silami?

6. Celkové zhodnocení práce
V diplomové práci se prokázaly diplomantovy výborné konstruktérsko-výpočtářské schopnosti, ale i
jeho zájem o řešenou problematiku. Velmi dobře zvládnul používaný software. V práci uplatnil celou
škálu znalostí, které nabyl během studia. Diplomová práce je kvalitní a doporučuju ji k obhajobě.
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