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Další p ipomínky k diplomové práci: 
P edložená diplomová práce se zabývá tématem z oblasti integrované bezpe nosti silni ních vozidel, 
konkrétn  pak principy testování t chto systém . Cílem je analyzovat potenciál náhradních p ekážek, 
simulujících vozidlo a chodce, využívaných k nedestruktivnímu testování systém  integrované 
bezpe nosti a autonomních vozidel. Provedená analýza se zam uje na stanovení obecných požadavk  
na tyto p ekážky s ohledem na nové systémy, jejichž nasazení v sériové výrob  se p edpokládá 
v asovém horizontu cca 5 let. Diplomant na práci pracoval zna n  samostatn , což bylo dáno 
p edevším distan ní formou jeho studia, nicmén  diplomová práce kvalitativn  nijak negativn  
nevybo uje z pr m ru. 

Práce podává detailní p ehled o existujících p ekážkách simulujících pohybující se i stojící vozidlo 
a také chodce, a to v etn  hlavních parametr  odrazivosti ve frekven ním spektru nejb žn jších 
automobilových radar . Dále je provedena dobrá rešerše v oblasti existujících norem, p edpis  
a hodnoticích metodik, která však zdrojové normy výrazn  nezp ehled uje. To lze p i íst p edevším 
nevyužití potenciálu schémat a dopl ujících obrázk . Zp ehled ujících schémat p edložená práce 
obecn  obsahuje málo – diplomant uvádí p edevším obrázky a n kolik graf  p evzaté jen z další 
literatury, což je v n kterých p ípadech na škodu (ze 44 obrázk  jsou pouze dva autorské). 
Z technického hlediska lze autorovi vytknout n kolikeré velmi neur ité specifikování jasné veli iny 
nebo vysloveného p edpokladu i záv ru – nap . str. 38 „Asisten ní systém FCW není p i této zkoušce, 
vzhledem ke krátkému asovému úseku, testován.“, str. 78 „Lze p edpokládat, že v našich 
klimatických podmínkách se jedná o mén  jak ¼ celkové doby provozu automobilu.“ i str. 79 „...aby 
p ekážky [...] m ly tvar co nejvíce podobný reálnému automobilu...“. 



Strana 2 (celkem 2) 

Z hlediska uspo ádání práce obsahuje dosti stru ný úvod, který neorientovaného tená e pln  
neuvede do zkoumané problematiky. Neuspo ádan  p sobí také p ehled sníma  užívaných ve 
vozidlech, jejichž základní popis je první kapitolou a detailní specifikace funkcí a princip  je až o 50 
stran dále v p edposlední, t etí, kapitole. Další dv  t etiny první kapitoly tvo í popis norem, 
legislativních požadavk  a zkušebních metodik asisten ních systém  a kapitolou druhou je popis 
p ekážek používaných pro testování. Ob  tyto ásti diplomové práce by výrazn  získaly na 
p ehlednosti, kdyby nebyl hlavní popis užívaných senzor , který je nap íklad u radaru proveden 
pom rn  pe liv , až za uvedenými kapitolami. 

Na grafické p ehlednosti práci ubírá ne zcela jasné rozlišení nadpis  nižších úrovní (3. íslovaná až 5. 
ne íslovaná úrove ), popisky obrázk  nad obrázky p i sou asném uvád ní zdroje pod obrázkem, oboje 
bez jednozna ného propojení s obrázkem. Drobnostmi pak je nap íklad p esný p epis rovnic 
z popisovaných norem, kde je pro b žný sou in používáno znaménko vektorového sou inu a podíly 
jsou psány v jednom ádku. Z obsahového hlediska navíc nejsou tyto rovnice podstatné. Z jazykového 
hlediska lze vytknout relativn  asté vyšinutí z vazby nebo ne zcela jasné i neúplné v ty (nap . str. 14 
„Jako další využití je pro asistenta p i parkování, kdy kamera snímá oblast za vozidlem...“ nebo str. 42 
„Její rozm r je 1600 x 1350 mm a váha je na nárazové stran  je vytvarována nafukovací imitace 
nárazníku tak, aby byla p ekážka co nejvíce podobná reálnému automobilu.“). U n kterých zkratek, 
resp. specifických veli in (nap . RCS, CTT, CCRs – str. 38), není uveden význam nebo technický popis. 
Seznam veli in, jednotek a užitých zkratek práce neobsahuje a vzhledem k jejich asto chyb jícímu 
popisu p edevším v druhé polovin  textu by práci prosp l. 

Celkov  lze práci hodnotit kladn  p edevším pro její rozsáhlou rešeršní ást, samotný autor v 
technický p ínos v oblasti stanovení požadavk  na p ekážky autonomních systém  velmi blízké 
budoucnosti je již menšího rozsahu. Vedoucí diplomové práce tak po diplomantovi žádá zodpov zení 
následujících otázek: 

1) Jakými parametry je vhodné specifikovat p ekážku, simulující osobní automobil tak, aby byla 
technicky z ejmá podobnost s reálným automobilem? 

2) Pro  mají n které uvedené hnací systémy p ekážek vliv na provedení testu autonomního 
vyhýbacího systému, nap . kolejnicový systém p ekážky ADAC? 

3) Jak odpovídá vypo tená energetická náro nost radarových a kamerových systém  spot eb  
b žného paliva, nap . benzínu? Které zm ny v elektrické soustav  vozidel se podílejí na tom, 
že sou asné b žné vozidlo bez vybavení radarem a kamerou (cca 3 roky staré) m že mít 
celkovou pot ebu elektrické energie vyšší, než vozidla nejmodern jší (nap . letos 
homologovaná)? 
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