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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práca sa venuje problematike optimalizácie kladenia výstužného systému pre disk, 
určený pro formulu Dragon 6. Konkrétne sa venuje určeniu optimálneho uhla uhlíkového pre-
pregu z cieľom získania najlepších mechanických vlastností. 
Členenie diplomovej práce je prehľadné a problematika kompozitných materiálov a  mechaniky 
kompozitných materiálov je na výbornej odbornej úrovni. 
Veľmi pozitívne hodnotím výsledky analýz z pohľadu celkového pretvorenia disku, z pohľadu 
pomernej deformácie disku a analýzy z pohľadu veľkosti napätia v kritickej vrstve 
Diplomant preukázal schopnosť pracovať v prostredí NX 11 pri analýze kompozitného materiálu. 
Formálna úroveň DP: Práca je spracovaná prehľadne, s menším množstvom formálnych chýb, 
ktoré ale neznižujú odbornú úroveň DP. Práca obsahuje 30 bibliografických zdrojov.   

 

Otázky oponenta diplomové práce: 
Definujte optimálny uhol. 
V problémovým miestam pri kladení pre-pregu dochádza k zvlneniu tkaniny. Navrhujete v týchto 
miestach tkaninu prestrihnúť. Dalo by sa predísť zvlneniu tkaniny i iným spôsobom. 
V akom komerčne dostupnom SW by ste mohli namodelovať kompozitnú štruktúru s možnosťou 
vrstvenia a orientácie lamín? 
Čo znamená označenie  použitého prepregu GG200T-DT120-42? 
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