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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): 

Řešení problematiky v zadání práce vychází z požadavků praxe hasičského 

záchranného sboru vzniklých při využívání speciálních zásahových vozidel. Téma je 

aktuální a ve své podstatě přispívá k zvyšování bezpečnosti jejich provozu. Po stránce 

odborné a časové zpracování práce naplňuje požadavky na diplomovou práci. 

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

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

Cílem práce je rozbor současného stavu, definice posuzovaných vlastností, výpočty a 

posouzení definovaných vlastností. 

Předložená diplomová práce je zpracovaná na 73 stranách textu a doplněna cca 13 

stranami příloh a doprovodným CD. Je rozčleněna do 5 kapitol. 

Prvá část práce – kap. 1 a 2 je charakteru kompilačního. Předkládá rozdělení a 

charakteristiky vybraných požárních vozidel a teoretická východiska pro vybrané 

posuzované vlastnosti. V kapitole 2 se vyskytuje několik nepřesnosti, např.: 

str. 22: u obrázku 4 chybí označení rozvoru; 

str. 23: vztahy (4) až (8) nesprávně uvedeny veličiny B1LT a B2LT; 

str. 24: podle obrázku 6 vyjde výsledek vztahu (9) záporný, pak ale nastanou problémy 

s výsledky vztahů (10) až (14); 

str. 25: v kap. 2.1.3 se vyskytují nejasná vyjádřená typu „příčná vodorovná osa“, 

podélná vodorovná osa“, „těžiště tvoří kolmici“. Student nepoužívá jednotný souřadný 
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systém, což mu pak přináší problémy při vyjadřování vztahů především v kapitole 3.5 

(např. str. 54); 

str. 27, 2. odst.: „…body dotyku pneumatik, které tvoří klopnou rovinu…“;, nesprávná 

kóta B2LT na obrázku 9, vztahy (17) až (19) neodpovídají obrázku 9, ze kterého 

vycházejí; 

str. 29 2. odst.: svérázné vysvětlení odstředivé síly, nesprávné označené rozměrů na 

obrázku 11; 

str. 31 poslední odstavec: „moment vyvozený tíhovou sílou, který kola na vnější straně 

oblouku vrací do kontaktu s vozovkou“; 

str. 34: odkud se vzal vztah (34), když se nejedná o „jednoduchý vztah rovnoměrně 

zrychleného pohybu“. 

st. 37: vztah (42) není rovnicí elipsy, jak tvrdí student. 

str. 40: vztahy (52) – (55) neodpovídají obrázku 18. 

V druhé části práce (kapitoly 3 a 4) student stanovuje vybrané parametry vozidla pro 

konkrétní zásahové vozidla. I zde se dopouští nepřesností. 

str. 43: Jak je stanovená brzdná dráha v tabulce 4. 

str. 50: u výpočtu (delta)B50% a BLT50% nejsou správně jednotky; 

str. 58: Na obrázku 27 je tabulka? týkající se průjezdu obloukem. V ní je uvedeno 

brzdné zpomalení; 

str. 65: zmatečná formulace posledního odstavce. 

Z hlediska praktického použití (po odhlédnutí od nepřesností) mohou být výstupy té 

části práce, která řeší průjezd vozidla obloukem, (kap 3.4) přínosné. Další část 

přibližuje vliv plnění zásobníků zásahového vozidla na polohu těžiště.  Řešení je pouze 

statické, nezahrnuje jevy v kapalině při změně zrychlení, které by bylo podstatně 

přínosnější. Toto je však zřejmě nad rámec diplomové práce. 

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): 

Práce je vyvážená rozsahově i obsahově a naplňuje volnější zadání. Mohu konstatovat, 

že celá práce je původním autorským dílem studenta. 

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): 

Po formální stránce má práce následující nedostatky: 

- seznam veličin a zkratek neobsahuje všechny použité veličiny a jejich fyzikální 

rozměry; 

- způsob citace použitých zdrojů má formální nedostatky (např. str. 34: „jsem si 

vypůjčil si od pana Vlka“; 

- nejednotnosti v označování tabulek obrázků a grafů. 

Práce obsahuje drobné překlepy a typografické chyby. 

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

nezbytný bod posudku): 
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Student by měl vysvětlit: 

1. vyjádření na str. 30, 2. odst.: „Budu-li předpokládat, že vozidlo projíždí obloukem 

o konstantním poloměru a konstantní rychlostí, tedy je i odstředivá síla konstantní, 

bude adheze využita pouze k zachytávání odstředivé síly. 

2. vyjádření na str. 31: „Jako protiváha tomuto klopnému momentu působí moment 

(29) vyvozený tíhovou silou, který kola na vnější straně oblouku zpátky vrací do 

kontaktu s vozovkou. 

3. postup výpočtu pro současné působení odstředivého a brzdného zrychlení na 

vozidlo a kapalinu v nádrži. 

4. jak literatura popisuje přetáčivost a nedotáčivost vozidla ve vztahu k směrové 

úchylce kol a poloze těžiště. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Rozsahem a obsahem své práce student, podle mého názoru i přes uvedené nedostatky 

naplnil cíle práce a osnovu stanovenou v zadání. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 30.5.2017 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


