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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání diplomové práce a mohou být využity k výrobě nového
sklopného trojsedadla. Konstrukční návrhy jednotlivých částí jsou vhodně řešeny včetně příslušných
výpočtů a obrázků.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je velmi aktuální a vychází z požadavků praxe. Zabývá se
konstrukčním návrhem skládacího trojsedadla v lůžkovém vagónu rychlovlaku. Zadavatelem práce je
firma BORCAD. Po výborně zpracované rešerši se student zaměřil na zjednodušení, snadnou
manipulaci a zlepšení celkového vzhledu (pocit luxusu, větší atraktivita) stávajících trojsedadel firmy
Borcad. Je navržen nový svařovaný sedák se sklopnými nohami a na každé straně s dvěma
pojezdovými rolnami pro lehké sklápění sedadla. Opěradlo se skládá ze tří sešroubovaných částí a je
zajištěno opěrkou hlavy. Podrobně je popsána a znázorněna navržená kinematika skládání pomocí 3
pohybů z denní do noční polohy sedadla. Pro zkušební zatížení podle bezpečnostních předpisů UIC
566 byla konstrukce sedáku a sklopné nohy pevnostně kontrolována MKP. Kontrole byly také
podrobeny čepy opěrky rukou a sklopné nohy.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student byl aktivní, konzultací využíval v přiměřené míře, prokazoval samostatný a zodpovědný
přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace se skládá ze tří sestav a tří dílenských výkresů, které jsou vypracovány
správně a podle současných norem. Na velmi vysoké úrovni je také grafická úprava práce s mnoha
kvalitními obrázky. Práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Text je bez gramatických chyb. Návrh také splňuje bezpečnostní předpisy.

5. Dotazy na studenta
Je možné nahradit ocelové profily jiným materiálem, např. slitinou hliníku či plasty - aramidem ?
Zvládne manipulaci se sedadlem jeden člověk?

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

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 29.05.2013 doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.


