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A. Posudek:

Baka|ářská práce je rozdělena na ce|kem 4 kapito|y, obsahuje 52 stran textu a dva

výrobní výkresy. V úvodní částije definice cí|ů návrhu tvarové změny drŽáku a seznámení

s aktuálním stavem sériového drŽáku' Nás|eduje popis a rozbor vybraných

techno|ogických operací, které jsou pouŽity pro výrobu prototypového drŽáku' Nosná

práce autora je uvedena v 3' aŽ4,kapito|e (str. 37-52), kde je prezentován v|astní návrh

tvarové změny držáku, prototypová výroba a funkční zkoušky.

Před|oŽené výrobní výkresy tvarové změny drŽákujsou správné v sou|adu

s konstrukčními zásadami. Popsaný proces tvorby CAD dat, jejich transformace

pro |aserový výpa|ek a nás|edné techno|ogické operace jsou p|ně v sou|adu s moderním

procesem vzniku prototypového dí|u. Student popisuje celý proces vzniku prototypového

drŽáku, včetně výpočtu přetvářecí síly při ohýbání pod |isem a kontro|y minimá|ního

rozměru po|oměru ohybu.

K|adně hodnotím přístup autora v otázce akustických a legislativních poŽadavků,

student prokáza| ve|mi dobré schopnosti pracovat s odbornou |iteraturou českou i

zahranični, využívat podstatné informace. Akustika je rozsáh|ý vědní obor, zabývající se

komp|exně zvukem od jeho vzniku, přenosu prostorem aŽpo vnímání |idskými smys|y.

Na str' 32 je ve vzorci pro v|novou dé|ku (14) uvedeno: ,,rych|ost šíření vzduchu.. (má být

zvuku) a jednotky m/s2 (má být m/s)' Student v práci opakovan é používá pojem

,,harmonická struktura zvuku houkačky.,, popř. ,,čistota zvuku houkačky.. bez bIiŽšího

popisu nebo hodnotícího kritéria. Pro v|astní posouzenítvarové změny a v|ivu tuhosti
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drŽáku by jistě by|a vhodná např. frekvenční ana|ýza za použití tzv' Fourierovy

transformace, tak aby by|y známy interakce na zák|adnífrekvenci soustavy a určenívšech

harmonických s|oŽek. Autor konstatuje, Že s oh|edem na jemu dostupné měřící zařízení

nemoh|a být tato problematika detai|ně rozpracována.

Student uvádí na str. 39 poŽadovaný odstup 10 mm pro zástavbu jednot|ivých

komponentů v přední části vozid|a. Zřejměvycházi z interních poŽadavků při vývoji

nového projektu vozid|a Šroda Auto. V případě sestavy akustického rnýstraŽn ého zařízení
povaŽuji za vhodné tento poŽadavek dop|nit o dynamickou obá|ku sestavy v prostoru

při v|astní akustické funkci. Nepřesná formu|ace je uvedena na str. 40: ,,drobná úprava se

proved|a v šířce, kde místo šířky 20 mm je u tohoto drŽáku t|oušťka 18 mm..(má být šířka
'18 mm).

Na str. 43 ie prezentovaná pevnosti ana|ýza (MKP) v prostředí Catia V5' S oh|edem

na výpočet napětí a deformací pomocí MKP student správně navrh| pro prototypovou

výrobu dvě varianty drŽáku s různou t|oušťkou materiá|u' Student uvádí, Že by|a sp|něna

pevnostní podmínka bez b|iŽšího popisu a rozboru, popř.ap|ikace závěrŮ na časovou

mez únavy (WÓh|erova křivka)'

Na str. 50-51 jsou předkládány výs|edky akustické zkoušky d|e přís|ušných norem.

Přehledně a systematicky jsou zpracovány výs|edky měření, které obsahují pouze

průměrné hodnoty ze tÍí měření' Určitě bych doporuči| dop|nění statistických ukazate|ů,
jako jsou směrodatná odchy|ka, popř. rozpty|.

V závěru práce je před|oŽeno shrnutí dosaŽených výs|edků, včetně finanční

rozvahy' Zde postrádám rekapitu|aci navrŽené tvarové Úpravy držáku v porovnání se

sériovým stavem. Absence rozboru z h|ediska optimalizace techno|ogických operací,

sníŽení počtu spojovacího materiá|u a da|šívybrané v|astnosti (např. hmotnost sestavy)

neumoŽňuje přeh|ednou orientaci v rozdí|ných konceptech. U navrŽené tvarové zmény

drŽáku bych rozporova| vhodnost pro montáŽ pouze jedné houkačky pro niŽší výbavu

vozidla.

B. celkové hodnocení:

Baka|ářská práce nap|ni|a stanovené zadáni na teoretickou a odbornou úroveň

včetně obtíŽnosti řešené prob|ematiky. Pro sp|nění zadání autor prověři| dostupné

podk|ady a pochopi| prob|ematiku techno|ogie výroby p|echového drŽáku. Text je vhodně
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doplněn grafickou pří|ohou pro objasnění řešené problematiky. Práce je zpracována
čistě, přehledně a komplexně. Student se orientuje v odborných textech a nás|edně
je umí ap|ikovat pro splnění zadaného úkolu. V průběhu vypracování práce prověři|
dostupné podk|ady a dí|čí prob|émy konzu|toval na různých odborných pracovištích
Škooa Auto a.s'

c. otázky k obhajobě:

obhajoba pouŽitého materiá|u drŽáku z nízkouh|íkové ocelivyráběné vá|cováním
za tep|a (uýběr vlastností materiálu pro danou aplikaci).

Popis procesu výroby a technologických operací v případě nasazení navrŽené
tvarové úpravy držáku do sériové uýroby (porovnání s prototypovou výrobou).

D. Klasifikace:

Práce sp|ňuje poŽadavky na udě|ení odpovídajícího akademického titutu, a proto ji
doporučuji k obhajobě.

Navrhuji baka|ářskou práci k|asifikovat stupněm výborně.

V M|adé Bo|eslavi, dne 26. 05.2014

Podpisem současně potvrzuji, Že nejsem v Žádném osobním vztahu k autorovi práce.

!ng. Pavel ore4{áš

Technický vývoj ŠkodaAuto a.s', M|adá Bo|es|av

T: +420 326 I 1 5837, M: +420 605 293 4TT
E-mail : pavel. orendas@skoda-auto. cz
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