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l)řcdloŽcná diplonror.á prÍicc rrlái 7l.l strarr vlastního te\tu a 7 stran olrt.aztiv1icll přiltlh. Práco sc

zabý'.r.á rrroŽnostnri tlptirnaIizacc rám]'l a]'ltokrosovó bugin1,..

Podle poskytnuté osntrr,y posutlku dip|onror'ó próce jsotr rťcenzentcÍn hodnoL-eny následující
bod1. :

a) Přístup cliplomanta k zatlanéntu ťt|<cl]u. zvolen)'posttrp řc.šení z hleclisk:r současných meto<l.

Diplonrant posttlptlval při řeŠení prob|émtr spt.ál,nč' a pouŽil nrodcrní postupv
r'y'chíizející z poznatků součirsné vě<ly a teclrnik1,,. se ktorýn-ri se sczniinril r';rriilrělrtr stuclia.

l.ornu odpovídá i zpritcclviiní di1rItrnror'é pr.lir;u' lireré nrli logickou poslotrpnost. Diplomant
začal ur'ecleninr legislatir'ních poŽada\,kťl na konstrtrkční prclr,edení rrinrů. BlíŽc popsal hla\'ní
kolnponent}' rámu, r,ariantv zákiaciní konstt.ukce a moŽné koncepce por'ilinélio zesílení
záklaclní kons1rttkco ránrtt. Krátcl. se věnoval relevantním běŽnc: 1rouŽívanýnl mater.iá)ůni

a předstal,il nretocliku statických zk<ruŠek riimů. Nás|etlně Lrvedl vÝchozi pafamet|\,stávajícího
ránru. S vyu7-itim lincárních a rrclincát.níc|r ntrmcrickýoh MKl) analj'z hlcclal rnoŽrlosti

náhradY stá\jajícíhcr nralcriáltr r.lurru při zachovátrí tr.rhosti a pcrlntlsti ránlu a zachtiváni
nč'ktel.ých púvodrríclr geonretrickýclr paťan]et|tl rán-ru' V posledni č'ásti práce se věnova|

optimalizaci .jeclntlhtl v1'.branéh<l (problenratickéh<r) svarcrr,ólro spo.ie stávaiícího ránru.

b) DosaŽcnc1 r'ýslcdkv. iejich sprál'nost a moŽnost nraktic|<ólro r'vtlŽiti.

V práci prtrvodcné MKI) ana|ýZ}' a cltlsaŽcnó v):slcclk,v htlrlntltínr r,clmi kIadnč.

Z lrlediska správnosti výslcclků .jscnr ncna|czl Žárlné r.ýznanrné oh1.by. ktcrých b}.

sc diplonlalrt dopusti|. [)|c rného názoru sc .icdná o diplcrnror'tlu prltci na vysokó úror'ni
a studellt prokáZal 5chopnost aplikovat studionr Získani' znalosti. I kd1,'Ž dosaŽcnó výslr.dky
ne'ispíšc ncodpovíd:rií p[il,odnirn očckáváním vc sníŽcní hmotnosti rárntr při poLrŽitr hlinikor'é
slitiny nísto occli'.istltr r,vsledk;,. pi.csto cenné. Pl.otoŽc prob|L-nratika sniŽováni hmotnosti při
zachováni půr'odní tuhosti a pel,nosti konstr.ukcc.je zceIa jistč aktr-lálním problémom.

c) Nornrv zákonné ustanoverrí a přccl|is.y..

Diplomor,á prlrcc podlc mť'hlr náztlru odpol,ídii ntlrntiittt. zti|<onnýrn ttstano\'ťníIr)

a předpisůn. Vcškcrr"| litcrár.ní pr.anrcnv a zdr<r jc.isoLl řáclnč' citor'ánv.
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d) Formá|ní náleŽitosti.

K posouzcní předloŽená diplonrovri práce .ic 'v|roclnč členěrra a je vypracovárra
v souladu se Zadáním práce. Jazykovolr porlolru práce sh|cdáván-r na poměrnlr r,ysokó úrovni.
Diplomová práce je takřka prosta překlepů a mám pouze pár drobných připomínek
k fbrmálním náleŽitostern. které však nernaj í zásadnějŠí vliv na kr'alitu práce:

l. Seznam pouŽitýr:h synrbolťr ncní řazon abecednc1. Nicméně r,situaci 17 s1,,mbtllů Ío rra
přehledrrosti tolik nerrbírá.

2' Seznam obrázků a tabulek je zl,'vkem uvádět spíše na konci práce neŽ na jejín
začátku.

3. Na str. 29 v poslednítn odstavci je ch.""bně uveclen '.'Yongťtv nrotlrtl pruŽnosti,..
namísto Youngtiv modul pružnosti v talrlr.

4. Ve všech vzorcích uvedenýclr \, této práci je jako symbol pro násobení uvedena

hvězdička (.,*'.) nanrísto zavedeného zlraku tečky r,e vÝšce poloviny r'áclku (,,...).

e) oriÍliníllní řešení vhodné pro autorské osvědčení. patent apod.

Podle nrélio názon.r pláce rreobsahu.ie originá|ní řeŠení v1,'Žaclujíci autorské osr'ěclčení.
patent apod.

f) otazkv k obhaiobě diplomové práce.

l, Vysr'ětlete pojcnr.,|ineirrnč stalický rrrodel chor,ání rrrate á|u.. pouŽitý' na strané 4l
(první řáclek ) a na stran!5 óti (třctí řádek ocl korice).

2. Vysvětlete pouŽití okajových podnrínek a uloŽení modeltt na obriukl22 tla straně

45.

3' Cínr si vysr'ětlLrjete nrenší počet dovo|enýclr c-vklti u varianty s obdélr kovým pr<lfilenr

oproli výchtlzi variantě s pr.oÍilem čtvelctlvýnr (str. 70, 7l )? Co se dle vašeho názoru
změnilcl při p<luŽití civou svařeny'ch 5h'g1go1,ých prol.ilťi?

Hodnocení

Na záklaclě r,ýŠe p<lpsanÝoh dův<ldů doporuč'trii cliplomovou práci k obhaiobě a

hcltlnotim ji známkou.

vÝborně

V Parclubicích dne 5. 6. 20 l 7
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