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1. Problematika práce, hodnocení náročnosti a aktuálnosti práce 

V bakalářské práci je řešena problematika změny geometrie zavěšení kola automobilu v celém rozsahu 
zatížení zavěšení. Jedná se především o změnu sbíhavosti a odklon kola. V rámci této bakalářské práce bylo 
navrženo zařízení, které je schopno tuto změnu zaměřit a metodika, kterou bude tato změna vyhodnocena. Téma 
práce je velmi aktuální, protože správná geometrie nápravy, zcela zásadním způsobem ovlivňuje jízdní vlastností a 
tím samozřejmě i bezpečnostní rovinu provozu automobilu. Aktuálnost řešeného tématu je dále ještě zdůrazněné 
skutečností, že vytvořena metodika měření bude použita při vývoji nové nápravy, k experimentálnímu ověření 
kinematických simulací. Řešené téma je velmi obtížné a klade na studenta značné nároky. 

2. Dosažené výsledky v práci 

Student velmi pěkně shrnul dosavadní používané přístupy k měření geometrie náprav. Na základě těchto 
poznatků, pak shrnul měřené prvky na geometrii náprav. Po této analýze pak přistoupil ke konstrukčnímu návrhu 
přípravku měření geometrie s využitím laserového měřiče vzdálenosti BOSCH GLM 80 Professional, včetně návrhu 
výrobní výkresové dokumentace. Důležitým výsledkem je kromě teoretického rozboru, konstrukčního návrhu i 
zcela funkční přípravek pro měření geometrie, který student vyrobil a zprovoznil.  

 

3. Hodnocení grafické a formální úrovně 

Práce v rozsahu 42 stran textu, obrázků a grafů je rozsahově v pořádku. Výrobní výkresová dokumentace 
pro výrobu prototypu přípravku pro měření geometrie, včetně 3D modelu je zpracovaná dobře a přehledně. 
Grafická a formální úroveň práce je vyhovující. 

4. Hodnocení členění a původnosti práce 

Struktura práce přesně odpovídá požadavkům zadání. Práce přináší původní výsledky, zejména díky sestavení 
přípravku pro měření geometrie. V kapitole Shrnutí současného stavu student veškeré převzaté výsledky a závěry 
opatřil citacemi na původní zdroj. 

 

5. Celkové hodnocení práce 

Celá práce je zpracována pečlivě. Práce přináší původní výsledky a experimentální poznatky z problematiky 
měření změny geometrie zavěšení kola automobilu v celém rozsahu zatížení. Jako velmi přínosné hodnotím, že 
student na základě známých skutečností dokázal přistoupit k řešení reálného technického problému až do stadia 
funkčního prototypu. 

Práce splňuje požadavky na odbornou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: 

 
Výborně 

 
6. Dotazy na studenta: 

Na str.36 je popisován stav zatížení výškou, v jakém souřadnicovém systému, resp. od čeho je tato výška měřena? 
Jakým způsobem bylo vyvozováno zatěžování závěsu kola? 
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