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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Optimalizace návrhu předního přítlačného křídla vozu Formula Student 
Jméno autora: Martin Ševčík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: U12201 - Centrum vozidel udržitelné mobility 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce patří mezi náročnější jak z hlediska rozsahu, tak také z pohledu využívaných SW nástrojů. Samotné 
úspěšné zvládnutí řešiče Star CCM+ pro 3-D CFD simulace proudění kolem předního přítlačného křídla, včetně problematiky 
okrajových podmínek a struktury výpočetní sítě, vyžaduje nemálo času a znalostí. Je třeba také zmínit fázi zpracování a 
vyhodnocení enormního objemu dat z výpočtů získaných. Navíc je nedílnou součástí práce samotný návrh křídla v CAD 
systému, což samo o sobě představuje časově i znalostně náročnou činnost. 

 
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. 
Všechny body zadání byly s přehledem splněny. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Jednotlivé kroky zvoleného postupu řešení jsou správně logicky řazeny a srozumitelnou formou popsány. Dostatečným 
způsobem je ukázána tvorba modelu pro 3-D simulace a na modelech pak je analyzován vliv změn uspořádání jednotlivých 
částí předního přítlačného křídla. Vše je uvedeno do souvislosti s omezeními konstrukce křídla, danými pravidly studentské 
soutěže. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň předložené BP je velmi dobrá, zejména s přihlédnutím k faktu, kolik času je třeba věnovat zvládnutí 
použitých CAD a CDF nástrojů, jaké znalosti musí student mít pro tvorbu výpočetních modelů a jaká úroveň znalostí je 
třeba pro samotné zpracování získaných dat a jejich správnou analýzu.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je poměrně dobře strukturovaná, návaznosti jednotlivých bodů řešení jsou logické. Dílčí body řešení jsou 
srozumitelně vysvětleny, v některých pasážích by popis mohl být přesnější a podrobnější. Vyskytují se drobné formální 
chyby a překlepy. 

 
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. 
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Uváděné zdroje jsou v DP označeny dostatečně a jsou vhodně zvoleny v kontextu zpracovávaného tématu. 
 

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. 
Předložená BP poměrně přehledně řeší problematiku aerodynamiky předního přítlačného křídla vozu Formula Student. 
Na základě pravidel soutěže a jimi daných rozměrových omezení je vysvětlena filozofie konstrukce křídla a volba vhodného 
uspořádání pro dané podmínky. Výsledky práce jsou navíc prakticky aplikovány na studentském soutěžním voze a získané 
poznatky jsou dále zpětně použity pro zlepšování parametrů tohoto prvku závodního vozu. Stejně tak je plánováno další 
zpřesnění výpočetních modelů, zejména ve vztahu k volbě okrajových podmínek a vhodného strukturování sítě. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Předložená BP je svým zpracováním a rozsahem rozhodně nadprůměrná, vzhledem k náročnosti tématu a množství 
analyzovaných dat a poznatkům z toho získaných hodnotím nejlepším klasifikačním stupněm. Přesto nelze 
pominout jisté rezervy po stylistické stránce a některé nepřesnosti. 
 
Žádám studenta o odpověď na následující otázku: 
 
V předložené BP vycházejí numerické simulace z určitých okrajových podmínek, zejména uvažované jízdní 
podmínky se však v reálných situacích podstatně liší – přímá jízda možná není nejlépe vypovídající, tratě jsou krátké 
a velmi technické. Uvažoval jste například o možnostech modelování jízdy v oblouku?    
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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