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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): 

Autor se ve své práci věnuje problematice upevnění rozvodovky závodního vozidla, 

konkrétně vozidla v rámci soutěže Formula Student. V úvodní části své práce se věnuje 

uspořádání rozvodovek, stálých převodů a kloubových hřídelů, zvláště se zaměřením 

na předkládané řešení, tedy upevnění rozvodovky závodního vozidla. 

Při svých návrzích autor vychází jak z již realizovaných řešení na předchozích verzích 

fakultní formule, tak také z variant existujících jinde ve světě. Autorem jsou stanoveny 

základní požadavky na funkcionalitu, jež jsou dále doplněny dalšími okrajovými 

podmínkami integrace řešení do komplexu ostatních komponent a samozřejmě dalších 

požadavků, jakými je například požadavek na hmotnostní optimalizaci. Práce je 

zpracována ve variantním řešení a je doplněna potřebnou výkresovou dokumentací. 

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

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

V části věnované vstupním technickým parametrům a výpočtům  autor zdůvodnil 

zásadní vstupy pro konkrétní řešení, včetně geneze variant. 

Návrh řešení respektuje jak požadavky na funkcionalitu, tak i požadavky komplexní 

řešení s ohledem na integraci s ostatními komponenty vozidla. Práce je svou podstatou 

jak teoretická, svými vstupními rozbory, tak i praktická, reálným zkonstruováním 

tohoto zařízení, jeho výrobou a implementací na vozidlo. Chvályhodným se jeví 

dotažení jak konstrukčních prací do úspěšného konce, tak také vlastní výroba upevnění 

a jeho reálné použití na vozidle. 

Praktické využití práce je možno vidět právě v aplikaci výsledků na skutečném vozidle 

Formula Student, poznatky jsou cenné i pro další vývoj a vylepšování řešení této 

vozidlové skupiny. 
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3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student k řešení své práce přistupoval zaujatě a iniciativně a samostatně ji zpracoval 

a výsledky realizoval. 

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): 

Zásady pro vypracování byly oběcně dodrženy, části textová i grafická jsou vyvážené. 

V práci se vyskytují některé formální chyby, místy je autor ve svých komentářích 

k řešení práce zbytečně strohý, bylo by vhodné místy trochu podrobněji komentovat 

předkládanou problematiku.   

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

nezbytný bod posudku): 

Nemám dotazů.  

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce svědčí o výborných odborných znalostech studenta a tedy ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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