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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Diferenciály s funkcí Torque Vectoring 
Jméno autora: Jan Soukup 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Gabriela Achtenová 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem bylo zpracování kritické rešerše a zhodnocení principu jednotlivých mechanismů diferenciálů se systémem Torque 
Vectoring. Sice se jedná „pouze“ o rešerši, ale zato z oblasti, která v bakalářském studium běžně není vyučována. Pochopit a 
naučit se princip, funkci i postup výpočtů je na studentovi samotném. 
 
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 bylo splněno v celém rozsahu. 
 
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. 
Pan Soukup si sám našel potřebnou odbornou literaturu, která ho navedla ke správnému řešení a k ucelenému přehledu 
všech dosud publikovaných systémů. Bakalářskou práci pan Soukup odevzdal s týdenním předstihem. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Pan Soukup se s problematikou diferenciálů a jejich výpočtu musel sám seznámit. Navíc sestavit rovnice, ze kterých bude 
moc být provedena analýza silových požadavků jednotlivých systémů. Postupy výpočtu byly v literatuře publikovány jen u 
některých systémů, u ostatních je odvození rovnic jedním z výsledků práce pana Soukupa. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má velmi pěknou grafickou úpravu. Autor musel schémata buď upravovat, nebo sám překreslovat, aby dosáhl 
jednotné grafické úpravy u všech použitých schémat. To je u bakalářských prací ojedinělý přístup. Z hlediska formálního je 
práce bez překlepů a gramatických chyb.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Odkazy na literaturu nejsou u popisu obrázků, jak bývá zpravidla zvykem, ale v popisném textu v „okolí“ obrázků. 
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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. 
Nemám 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
  
Předložená bakalářská práce se svojí úrovní grafickou i obsahovou vymyká průměru závěrečných prací 
bakalářských programů.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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