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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výpočet teoretického času vozidla na závodním okruhu 
Jméno autora: Bc. Tomáš Novotný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika vyžaduje dobré porozumění problematice mechaniky jízdy automobilu, jak z hlediska jeho podélné, tak i příčné 
dynamiky. V nedávné minulosti prošla dosti rozsáhlým vývojem, některé otázky jsou dosud předmětem odborných diskusí. 
Hlavním problémem je vhodná volba složitosti výpočetních modelů s ohledem na způsob zamýšleného použití, praktickou 
dostupnost potřebných dat a výpočetní složitost. 
 

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. 

Zadání pocházející od průmyslového partnera Porsche Engineering Services, stanovilo 7 postupných kroků práce. Tyto 
postupné cíle byly všechny splněny, odpovídá jim i formální členění práce.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Po odborné stránce byla práce vedena u zadavatele, autor pravidelně informoval vedoucího o jejím průběhu. Výtky či 
náměty, které zazněly při obhajobách projektů obvykle následně podrobně konzultoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úloha byla zvládnuta jak po stránce teoretické, tak po stránce programátorské. Hlavním výstupem je funkční program 
v prostředí Matlab/Simulink vybavený nadprůměrně provedeným grafickým uživatelským rozhraním. Použití programu je 
v závěrečné kapitole zprávy srozumitelně popsáno. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v Angličtině. Grafická i jazyková úroveň i pečlivost zpracování překračují obvyklou úroveň DP. Formálním 
chybám se autor zcela nevyhnul (např. číslování obrázků v kap 2.), ale nejde o nijak podstatné snížení kvality práce. 

 

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. 
Vzhledem k již zmíněnému značnému rozvoji této problematiky v nedávné minulosti existuje řada literárních podkladů. 
Autor nepřehlédl žádnou z publikací považovaných v této problematice za významnější, v práci na ně pečlivě odkazuje a 
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vychází z jejich výsledků. 
 

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. 
Otázky: 

1. Jakým způsobem je (nebo může být) v modelu realizován vzrůst valivého odporu v zatáčce? 
2. Jak respektuje výpočet GG diagramu hnací sílu, potřebnou pro udržení konstantní rychlosti? 
3. Jak respektuje výpočet GG diagramu sklon vozovky (klopené zatáčky, svahy)  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
1. Autor se seznámil se současným stavem problematiky a ve své práci z ní vycházel 
2. Pracoval se zajímavou variantou výpočtu „adhezních kapacit“ trati a její následující využití pro model 

podélné dynamiky vozu 
3. Vytvořil funkční program, s povedeným GUI 
4. Celou problematiku pečlivě a srozumitelně popsal 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.1.2017     Podpis: 


