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Aktuálnost tématu disertační práce 
Velká většina karoserií současných osobních automobilů je založena na samonosné konstrukci, která 

přináší celou řadu konstrukčních a technologických výhod. Existuje však zdánlivě zanedbatelná 

skupina vozidel, která jsou vyráběna například v malých sériích, pro která je samonosná konstrukce 

nevhodná. Tato skupina vozidel se v poslední době rozšiřuje především díky novým projektům vozidel 

s elektrickým pohonem, která jsou koncipována na malosériovou výrobu. Tato vozidla bývají často 

postavena na prostorovém rámu. Vzhledem k tomu, že řada nově vzniklých konstrukčních týmů 

nedisponuje dostatečnými zkušenostmi s konstrukcí vozidel ani rámů, je vytvoření metodiky pro 

návrh o verifikaci prostorového rámu velmi prospěšné.  

Splnění cílů disertační práce 
Hlavním cílem disertační práce je vytvoření metodiky pro verifikaci návrhu prostorového rámu 

vozidla. K dosažení tohoto cíle jsou definovány dílčí cíle, které jsou uvedeny až v 5. kapitole: 

1. Rozbor strukturně mechanických vlastností materiálů z pohledu relevance pro aplikace na 

rámů vozidla, volba vhodného modelového materiálů, na kterém proběhne vývoj metodiky 

zkoušení. 

2. Návrh koncepce metodiky zkoušení materiálu pro aplikaci na rámu vozidel – tvorba CAD 

modelů, pevnostní analýzy. 

3. Experimentální ověření metodiky zkoušení materiálu. 

4. Shrnout zjištěné poznatky a vytvořit tak znalostní východisko pro navazující výzkumně 

vývojové práce. 

Cíl č. 1 je splněn v sekci 3.2. nazvané Definice materiálu pro vývojový rám vozidla. 

Cíl č. 2 je řešen v kapitolách 4 a 6. Kapitola 4 nazvaná Návrh metodiky řešení a se zaměřuje především 

na hodnocení konstrukce pomocí CAE modelů a analýzy pak doplňuje kapitola 6 pojmenovaná 

Příprava experimentu. 

Cíl č. 3 je řešen v kapitole 7 nazvané Experimentální měření na základě jízdních zkoušek a crash testu. 

Cíl č. 4 je splněn v poslední, osmé, kapitole v sekci pojmenované Shrnutí metodiky zkoušení materiálu 

pro aplikaci na rámu vozidel. 



Lze konstatovat, že všechny dílčí cíle byly splněny. 

Metody a postupy řešení 
Disertační práce dokazuje autorův strukturovaný přístup. Práce prezentuje jak virtuální metody 

analýzy prostorového rámu, tak i popisuje, provádí a analyzuje fyzické experimenty i jejich výsledky. 

Právě verifikace výsledků pomocí propojení fyzických a reálných experimentů je jedním z největších 

přínosů celé disertace. Oponent velmi pozitivně hodnotí odhad chyby měření v případě 

fotogrammetrie. 

Další silnou stránkou práce je množství citované literatury v kapitole 9. 

Zpestřením práce je uvedení zkoušky pasivní bezpečnosti. Bylo by výhodné zkoušky pasivní 

bezpečnosti důkladněji začlenit do představené metodiky, protože konstrukce rámu vozidla má 

rozhodující vliv na jeho chování v případě nehody. Je třeba brát v úvahu nejen různé typy čelních 

nárazů, ale i nárazy boční (náraz na kůl a náraz deformovatelnou pohyblivou bariérou), které mohou 

být v případě vozidla SCX kritičtější. 

Oponent má taktéž drobné výhrady k některým formulacím, např. autor zmiňuje homologační 

zkoušky dle EHK OSN a porovnává s požadavky dle FMVSS s tím, že EHK R 94 neřeší boční náraz. To je 

pravda, protože boční náraz řeší EHK R 95, což ale autor nezmiňuje. 

Výsledky disertace – konkrétní přínosy disertace 
Jak již bylo zmíněno, velmi cenné je propojení virtuální a fyzické části experimentů, kdy fyzická část 

(kapitola 7) upřesňuje výsledky simulací. Pro konkrétní návrh vozidla SCX jsou v disertační práci 

uvedené výsledky analýzy prostorového rámu nesmírně důležité. Jejich uvedení do kontextu s dalšími 

vozidly demonstruje korektní inženýrský přístup autora. 

Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 
Vzniklá metodika je bezesporu velmi prospěšná pro návrh rámů a volbu materiálů malosériových 

vozidel. Metodika dává konstruktérům jasný návod na hodnocení prostorového rámu a je i 

aplikovatelná na další druhy podvozků, například zmiňované sendvičové konstrukce. V širším 

kontextu je možno si představit i její využití pro samonosné karoserie. 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
Práce je členěná do 8 kapitol a literatury. Oponent nepovažuje členění za zcela přínosné. Cíle práce 

jsou definovány až v 5, kapitole, přičemž podle oponenta první cíl je řešen již ve 4. kapitole. Oponent 

má výhrady k tomu, že vlastní metodika (cíl č. 4) je poprvé kompletně představena až v poslední 

kapitole práce. 

Práce by si taktéž zasloužila větší pozornost z formální a stylistické stránky (např. chybějící vektor Fxz 

na Obr. 16, pomíchané indexy v rovnicích (15) a (17)). 

Seznam literatury je sice dlouhý, ale autor k němu nepřistupoval s odpovídající pílí. Především by bylo 

vhodné namísto smíšeného použít jednotný formát, např. příjmení, iniciála křestního jména, … 

Dále v literatuře [29] je špatně uveden autor, správně má být Rill, G. 



Závěrečné zhodnocení disertace 
Oponent přes některé drobné nedostatky považuje práci za aktuální a přínosnou především 

z pohledu konstrukce malosériových vozidel. 

Oponent by chtěl položit následující otázky: 

1. Na Obr. 13 uvádíte součinitel přilnavosti v závislosti na rychlosti, který v nízkých rychlostech 

dosahuje hodnot signifikantně vyšších než 1. V práci však pracujete s maximální hodnotou 

1,0. Ale při experimentu (Tab. 21) je dosaženo brzdné síly na předních kolech 5564 N při 

vertikální síle 4955 N. Vysvětlete, proč neuvažujete v teoretické části součinitel přilnavosti 

vyšší než 1,0. 

2. Vliv aerodynamických sil hraje obzvláště u sportovních vozidel jako SCX významnou roli. 

V úvaze na Obr. 16 působí výslednice aerodynamických sil Ov v těžišti a jen ve směru osy x. 

Jakým způsobem by šlo vliv aerodynamických sil v tomto případě rozšířit a jaký by mělo 

rozšíření vliv na celkový výsledek simulace brzdění? 

3. Jakým způsobem řeší autorem navržená metodika zatěžování rámu při jízdě na nerovné 

vozovce? 

4. Zdůvodněte, proč je zvolen dynamický součinitel 2 pro síly při průjezdu zatáčkou a brzdění a 

ne např. 2,5. 

5. V dnešní době jsou výrobci nuceni snižovat hmotnost vozidla a zároveň zvyšovat jeho pasivní 

bezpečnost. To vede ke stále většímu podílu využití vysokopevnostních ocelí. Kde je vhodné 

takové materiály v prostorovém rámu SCX nasadit a jaký vliv by mělo jejich nasazení na Vámi 

uvažovaná hodnoticí kritéria? 

Předložená práce splňuje požadavky na disertační práci. Oponent práci doporučuje k obhajobě. 
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