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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem přední nápravy závodního vozidla - 

Formula Student 2017. Jedná se tedy o aktuální návrh zavěšení včetně odpružení pro 

toto vozidlo, které bude použito pro letošní soutěž. Navrhovaný konstrukční celek je 

dostatečně složitý a jeho zpracování odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Kontrukční návrh řešení vychází z poznatků z předchozích variant zavěšení a 

odpružení. Student za pomocí konstrukčního týmu a následné analýzy vyřadil 

nevhodná řešení a jím navržené zavěšení navazuje na ostatní kontrukční celky formule. 

Za použití vhodných výpočetních programů byla následně provedena optimalizace 

navrženého zavěšení a po vybrání vhodného uložení tlumičů upraveno vahadlo. Pro 

minimalizaci naklápění byl navržen také stabilizátor, včetně jeho uchycení. 

Všechna konstrukční řešení na sebe navazují a vytvářejí zavěšení s odpružením, které 

odpovídá požadovaným vlastnostnem.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Teoretická část práce vychází ze studentovy předchozí bakalářské práce. Návrh 

nového řešení zavěšení je vypracován na základě jeho návrhu. Výsledkem práce je 

originálně navržené zavěšení. 
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Diplomová práce svým formátem odpovídá zásadám pro vypracování diplomové 

práce. Mírné nedostatky ve formátování odstavců na stránky. V některých případech 

(např. str. 51, 53, 54 a 55) nevhodné dělení textu. V tabulkách 9 a 10 jsou jednotky 

jednou u popisku a jinak u hodnoty. V obrázku 20 mohl být naznačen osový systém 

pro lepší představu.   

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1. Jak byla stanovena základní koncepce vozidla? (tab.1) 

2. Jaké jsou zásadní změny zavěšení oproti předchozím návrhům a jaký je jejich 

očekávaný přínos? 

3. Jak byla provedena optimalizace vahadla - snížení hmotnosti o 44%  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce svědčí o výborných znalostech problematiky návrhu konstrukčního řešení 

předního zavěšení Formule Student, včetně návrhu odpružení a stabilizátoru. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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