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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh ochranného rámu kabiny ROPS na vozidle Tatra Phoenix 
Jméno autora: Bc. Václav JANUŠKA 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Nikita Astraverkhau 
Pracoviště oponenta práce: Jaguar Land Rover Automotive PLC 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaní práce je na úrovní úkolu který současný technický inženýr dostavá v práxi. Student měl za úkol zorientovat se 
s problematikou a údělat svůj návrh konstrukce dle existujicích specifikací a norem. Velkou kapitolou zádání byla i kontrola 
splnění požadavků pomoci simulaci homologační zkoušky. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání student splnil v plné míře a bez výhrad. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení hodnotím jako spravný a odpovídájicí logickému uvažování konstruktéra.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vzhledem k zadání student ve své práci musel propojít ználostí jím získané během studia z různých oblastí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální a jazykové úrovni nemám zásadní výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
K výběru zdrojů a korektnosti citací nemám výhrad. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Celkové hodnocení je uvedeno v části III 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomová práce je praktického charakteru a opdovidá standartní úloze, se kterou konstruktér se denně 
potkavá v praxi. Věřim, že po vypracování takového úkolu student je připraven pro bezproblemový nástup do práce.  

Kladně hodnotím provedenou rešerši použivaných konstrukcí od různých výrobců nákladních vozidel.  

Měnší výhrady mám k výpočtům pomocí metody MKP: 

1. Dle výsledků simulací maximální nápětí, kterého je dosažené během zatížení, se pohybuje velmi 
blizko k mezi pevnosti (Rm). Chybí mi zde vyjadření autora, zda v tom vidí nějaké riziko. Jak hodnotí 
vlív svařování na mez pevnosti konstrukce. A v neposlední řadě, zda uvažoval o vlivu na výsledky 
siťovaní 3D modelu. 

2. Autor konstatuje selhání konstrukce v místě přírub na podélníku. Chybí mi zde návrh možného 
řešení nebo úvaha o způsobech jak selhání lze zabranit. 

A na závěr bych uvítal detailnější a přehlednější porovnání všech třech navržených variant a jejích porovnání 
vůčí stavajicímu provedení. 

Uvedené výhrady ovšem nejsou zásadní a celkově prácí hodnotím za velmi kvalitnou. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Popište prosím jak jste zavedl do výpočtu vliv na materiálové vlástnosti (Re, Rm) metody výroby 
ochranného rámu, speciálně vliv svařování? 

2. Popište jaké úpravy přírub byste doporučil s cílem zabránění jejich selhání během simulaci homologační 
zkoušky? 

3. Popište jaké další kroky vidíte v rámci návrhu s cílem splnění homologačních zkoušek? 
 

 
 
 
Datum: 17.8.2020     Podpis: 




