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1. Problematika práce, hodnocení náročnosti a aktuálnosti práce

Student si vybral práci na navržení metodiky a přípravku pro testování jednoho automobilového dílu. Student 
si mohl vybrat libovolný díl, zhotovit na testování obecný univerzální přípravek. Avšak si vybral cestu mnohem 
složitější. Aby se přípravek netestoval na nějakém nepotřebném a již odzkoušeném díle, navrhnul kompletní body 
geometrie pro Formuli Student a testování prováděl na novém díle.

Student řeší ve své bakalářské práci aktuální problematiku konkrétního pracoviště na FMMI. Práce v rozsahu 
34 stran je rozsahově v pořádku. Veliká míra odvedené práce je v návrhu a optimalizace geometrie náprav. 
Výkresová dokumentace pro výrobu přípravku i samotného zkoušeného dílu, včetně 3D modelů, je zpracovaná 
velmi dobře.

2. Dosažené výsledky v práci

Při řešení bakalářské práce, byl navržen a sestrojen nový stend pro testování push-rod vzpěry (tyče), ale 
obecně lze implementovat na jiné díly na automobilu namáhané na vzpěr s kloubovými oky, jako tyče řízení, 
jednodílně rameno zadní nápravy apod. Student návrh a realizaci, podle svých fyzických a duševních schopností,
provedl sám. 

3. Hodnocení grafické a formální úrovně

Práce je velice přehledná, bez výrazných gramatických chyb a překlepů, doplněna o řadu názorných obrázků.

4. Hodnocení členění a původnosti práce

Práce je členěna přehledně do kapitol, které na sebe pěkně navazují. Od teoretického popisu prvků geometrie 
náprav, přes samotný návrh vlastní geometrie, návrh a výrobu testovacího přípravku až po samotné pilotní 
ověření přípravku a konkrétního dílu.

5. Celkové hodnocení práce

Celkové uchopení a zpracování práce je výborné. Student, nad původně myšlený rámec práce, navrhnul 
geometrii nápravy pro Formuli Student, kterou další studenti, v dalších pracích, použiji při návrhu a reálného 
testování dílu nápravy. 

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

Výborně

6. Dotazy na studenta:

V práci je uvedeno sinusové zatížení na síle, která odpovídá maximální dynamické únosnosti použitého 
ložiska. Jak dlouho, kolika pulzy byla zatěžována push-rod vzpěra? Jak by jste testoval životnost takovéto vzpěry 
na únavu, pokud je třeba? 
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