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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Diplomová práce se zabývá problematikou systémů ovlivňujících směrovou dynamiku vozidel a
jejich následnou simulací v programovém prostředí Matlab-Simulink. Náročnost řešení odpovídá
požadavkům, které jsou kladeny na diplomové práce. Diplomant splnil zadání diplomové práce v
plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Diplomová práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Jejich
zpracování dokladuje úplnost se zadáním diplomové práce.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomant po úvodním popisu principů provedl teoretickou analýzu systémů, které ovlivňují
směrovou dynamiku vozidel, a sestavil příslušné modely v programovém prostředí Matlab-Simulink.
Poté se zaměřil na sestavení simulačního modelu pro experimentální vozidlo DEMOCAR s cílem
nalezení optimálního poměru mezi natočením přední a zadní nápravy v závislosti na rychlosti
vozidla. Simulační model pak ověřoval při nestandardních jízdních podmínkách. Simulační výsledky
dokladují funkčnost navrhovaného řešení.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K diplomové práci nemám podstatné připomínky. Následující otázky jsou určeny k obhajobě
diplomové práce a nesnižují její výbornou úroveň.
1. Vysvětlete popis os (obr. 14 a 15, str.33), (obr.18, str.38).
2. Jaká je funkce bloku Signal Builder (str. 32)?
3. Jaké jsou možnosti implementace simulovaných algoritmů v reálném řídicím systému pro pohon
experimentálního vozidla DEMOCAR?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Přínosem diplomové práce je teoretická analýza směrové dynamiky vozidla a simulační modely
moderních systémů, které ji ovlivňují, v programovém prostředí Matlab-Simulink. Simulační
výsledky umožňují nový pohled na řešení podobných struktur a budou dobrým podkladem pro jejich
ověření na reálných pohonech vozidel.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Pro zpracování diplomové práce byla částečně použita odborná literatura, kterou doporučil vedoucí
diplomové práce. Konečný výběr literatury lze považovat za vyhovující pro zadané téma diplomové
práce. Studijní prameny jsou v diplomové práci řádně citovány.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni. Textové a grafické zpracování má výbornou
úroveň. Celkové zpracování diplomové práce svědčí o odpovědném přístupu diplomanta k řešení
složitého technického problému.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Diplomová práce přináší nové poznatky. Její některé simulační výsledky mohou být využity v
navazujících výzkumných pracích, v projektech řešených ve spolupráci s průmyslem a ve výuce na
Katedře elektroniky.
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