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V¥c: Posudek vedoucího diplomové práce na diplomovou práci p°edloºenou panem Janem
�apkem na téma

Návrh a analýza rámu horského kola z uhlíkového kompozitu

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu kompozitového rámu horského kola z hle-
diska tuhosti a pevnosti. Kroky pro °e²ení této práce byly v zadání stanoveny následovn¥:

• Prove¤te re²er²i p°ístup· ke stavb¥ a analýze rámu horského kola z uhlíkového kompozitu.

• Navrhn¥te a analyzujte skladbu uhlíkového kompozitu pro rám v podob¥ monokoku (pr-
votní návrh).

• Navrºenou skladbu optimalizujte z hlediska namáhání konstrukce.

• Dosaºené výsledky komentujte.

Téma této práce si diplomant domluvil s �rmou Race Bike s. r. o. Obsah p°edloºené práce
odpovídá zadání. Diplomant pracoval na °e²ení zadaného problému samostatn¥, v dohodnutých
termínech odevzdával díl£í °e²ení. Prokázal schopnost efektivn¥ p°ekonávat vzniklé problémy
p°i pouºití komer£ního MKP softwaru Abaqus i p°i programování algoritm· pro optimalizaci
skladby rámu kola.

Zvolené téma práce je zajímavé a aktuální. V práci jsou popsány poºadavky na tuhost a pev-
nost rámu kola. Dále jsou vytvo°eny modely kompozitového rámu s navrºenou prvotní skladbou
pro analýzu metodou kone£ných prvk· (MKP). Jako referen£ní z hlediska tuhosti je zvolen kom-
pozitový rám. Je provedena optimalizace skladby uhlíkového kompozitového rámu s ohledem na
tuhost a pevnost a výsledky komentovány.

Rozsah práce odpovídá korektnímu popsání a °e²ení zadaného problému a je dostate£ný.
Tato práce má dobrou formální i gra�ckou úrove¬. Kapitoly na sebe logicky navazují a poskytují
p°ehled dané problematiky. Pro °e²ení byly pouºity adekvátní výpo£tové prost°edky (MKP,
optimaliza£ní procedury). Diplomant prokázal také schopnost pracovat s doporu£enou literaturou
i aktivn¥ vyhledávat dal²í zdroje informací.

Práce poskytuje metodiku i výsledky pouºitelné pro návrh kompozitového rámu horského
kola v reálu. Podmínkou pouºití je zohledn¥ní konkrétních technologických moºností výrobce.
P°edkládané výsledky tedy spadají do °et¥zce design rámu - návrh skladby - úprava dle pouºitelné
technologie pro výrobu.



Záv¥r

Zadání diplomové práce bylo spln¥no. Doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohod-
notit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).
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