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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): 

Systém ABS je jedním ze základních prvků aktivní bezpečnosti vozidel. Vytvořením jeho 

simulačního modelu lze napomoci vývoji tohoto systému a v konečném důsledku ke 

zvýšení bezpečnosti. Zadání práce odpovídá svým zaměřením a rozsahem požadavkům 

kladeným na bakalářské práce. 

  

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

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

V úvodu posluchač provedl podrobnou analýzu používaných brzd a brzdných systémů.  

V další části práce je uveden popis systémů ABS, ASR a ESP. Další části práce lze rozdělit 

na dvě oblasti. V CAD systému Pro/ENGINEER navrhl posluchač výukový model ABS, 

Který by mohl sloužit pro výrobu a montáž fyzického modelu. Dále v prostředí Matlab –

Simulink byl upraven simulační model ideálního brzděni a byly v něm simulovány některé 

stavy brzděni. V závěru práce posluchač zhodnotil dosažené výsledky. 

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): 

Úvodní část bakalářské práce, ve které posluchač popisuje výše jmenované systémy, je 

čerpána z různé literatury. Chybí zde některé odkazy na použitou literaturu. Ostatní 

kapitoly práce lze považovat za původní.  
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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): 

- V práci se objevují pravopisné chyby a chybí interpunkční znaménka. 

- Z textů práce není patrné, proč byl vytvořen model v CAD systému 

Pro/ENGINEER. 

- CAD systém se jmenuje Pro/ENGINEER, nikoliv PRO/ENGINEERING, jak uvádí 

posluchač. 

- V některých vzorcích uvádí posluchač v závorce význam proměnných, což je 

neobvyklé. 

- Hřídel s kolem a brzdovým kotoučem má velmi malý průměr vzhledem k 

rozměrům kola a brzdy. 

- Některé citace v seznamu použité literatury neodpovídají citační normě. 

 

 

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

nezbytný bod posudku): 

1) Vysvětlete, proč byl vytvořen 3D model v prostředí Pro/ENGINEER.  

2) Jakým způsobem lze navrhnout průměr hřídele, viz obrázek 21. 

 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni. Posluchač prokázal dostatečné 

znalosti, pro řešení technických problémů.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Velmi dobře 

V Ostravě Porubě   dne 1.6.2011   

  podpis oponenta práce  

 


