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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Text bakalářské práce plně odpovídá zadání. Všechny body zadání byly beze zbytku splněny.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Jednotlivé kapitoly jsou uspořádány podle zadání a logicky na sebe navazují. Model, který byl
studentem naprogramován v prostředí Matlab-Simulink, je přílohou bakalářské práce. Každý dílčí
bod zadání byl popsán a vyřešen vyčerpávajícím způsobem.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. Nenašel jsem věcné chyby. Práce přináší zajímavé
výsledky a je podnětem k rozvoji systému ovládání směrové dynamiky vozidel.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Nemám kritických připomínek. Doporučuji, aby při prezentaci byl popsán způsob řešení řízeného
natáčení kol zadní nápravy. Je to příležitost pro techniku steer by wire?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Simulační model pro ovládání směru pohybu vozidel byl dokonale využit nejenom ke zjištění
optimálního převodu pro natočení kol zadní nápravy při různých rychlostech jízdy, ale i pro rozdělení
poměru boční a svislé síky na všech kolech vozidla, což je veličina mající souvislost s opotřebením
pneumatik.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Student vyhledal řadu literárních pramenů, které se zabývají směrovou dynamikou vozidel. Ocenit lze
zejména výběr vzorů řešení mechanismů ovládajících natočení kol.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Text diplomové práce je čtivý, výstižný a úhledný. V bakalářské práci je použito mnoho názorných
obrázků a schémat.Výsledky výpočtu jsou uspořádány do přehledných grafů. Diplomant zvládl
tvorbu technické dokumentace. K formální stránce bakalářské práce nemám připomínek.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky simulační studie mohou být použity při stavbě funkčního vzorku vozidla se systémem
řízení AWS nebo jako podklad k rozpracování systému steer by wire.
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