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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tenzometrické měření sil na voze typu Formula student 
Jméno autora: Bc. Tomáš Dus 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Lukáš Kazda 
Pracoviště oponenta práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce obsahuje mnoho informací od měřících přístrojů, po dynamiku vozidel. Student při řešení úkolů postupuje správně a 
pečlivě. Pozitivně hodnotím i rozbor výsledků a jejich limitů při dalším použití.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po jazykové stránce v pořádku. Co bych vytkl je absence schématu použitých náprav s popisem jednotlivých prvků. 
V práci je pouze CAD vizualizace (obr 6.) a výčet prvků v textu práce, což je méně přehledné než schéma. Rovněž v obrázku 
40 dá velikou práci rozluštit, kde a jak jsou umístěny tenzometry – opět by bylo lepší schéma, nebo alespoň detailní pohledy 
na umístění senzorů. Nedostatek také shledávám ve špatné úpravě grafů. Většina z nich má drobné, nečitelné osy a jejich 
popisky, a není snadné se v nich vyznat.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student udělal spoustu práce na výborné úrovni. Teorie, výpočty a popis jednotlivých řešení a experimentů jsou 
velmi pečlivé, a tak trochu zamrzí dle mého špatná úroveň grafického zpracování výsledků. I přes to ale 
s přihlédnutím k odvedené práci navrhuji známku A. 

Otázky: 

Jak je zajištěna izolace jednotlivých vodičů při zapojení můstku? (obr. 50) 

Nebylo by více vypovídající, pokud by místo grafů časového průběhu z měření byl vytvořen graf závislosti 
jednotlivých sil na svislém zatížení? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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