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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Navíc student řešil problém pasivního tlumení
karoserie.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bakalářská práce je věnována sestavování matematických modelů zavěšení jednoho kola automobilu.
Práce je rozdělena do 7 kapitol, které odpovídají zadání. Jednotlivé kapitoly jsou vyvážené a na sebe
logicky navazují. Student podrobně a srozumitelně popisuje postup při určování matematických
modelů a jejich správnost ověřil číslicovou simulací.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Student v seznamu literatury uvedl celkem 13 položek. Literatura je vhodně zvolena, student ji
využíval a v práci ji řádně citoval.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Bakalářská práce odpovídá obecným požadavkům na obsahovou a formální stránku, grafická úprava
a jazyková správnost jsou na velmi dobré úrovni. Práce je přehledná a dobře čitelná. Bakalářská práce
obsahuje několik malých překlepů (nepozornost v číslování vztahů a obrázků), které jsou formálního
charakteru a nesnižují kvalitu předložené práce. Výsledky číslicové simulace jsou dobře
okomentované.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Přínosem bakalářské práce jsou sestavené matematické modely zavěšení jednoho kola automobilu ve
tvaru diferenciálních rovnic, přenosů a stavového modelu. Student odvozené vztahy verifikoval
pomocí číslicové simulace, kde použil parametry automobilu Škoda Fabia Combi. Student rovněž
navrhl snížení vibrací pomocí pasivního tlumení, kde odvodil vztahy pro výpočet stavitelných
parametrů regulátoru. Získané výsledky je možno použít ve výuce předmětů Automatické řízení a
Teorie automatického řízení.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student prokázal dobrou schopnost samostatné práce, potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení
náročných technických problémů. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 01.06.2015 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.


