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Další připomínky k bakalářské práci: 

Jedná se o velmi kvalitní bakalářskou práci, která svým rozsahem, odborností i širokým 
záběrem od konstrukce až po výrobu přesahuje obvyklé standardy těchto studentských prací. 
Student byl od samého začátku velmi aktivní, během tohoto projektu poznal jednotlivé fáze 
vývojového procesu, vč. nutnosti vhodné komunikace s odborníky a externími konzultanty, 
uplatnil své znalosti CAD systému při vytváření 3D modelů a výkresové dokumentace, ale 
také si sám navržený rám s podporou Ing. Jiřího Firsta vyrobil. Zejména ve výrobní fázi také 
student věnoval projektu MotoStudent a úspěšné realizaci téměř veškerý svůj volný čas, což 
je pro něj dobrá průprava pro budoucí povolání, kde se s tím zejména v soukromé sféře 
bude setkávat velmi často. 

Pro navazující studium na Dopravní fakultě ČVUT a diplomovou práci doporučuji studentovi 
pokračovat v blízkém tématu a využít doposud nasbírané zkušenosti o konstrukci závodních 
motocyklů k dalšímu prohlubování svých konstruktérských dovedností, které jistě v budoucnu 
v praxi uplatní.  
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Bakalářskou práci  doporučuj i  k obhajobě. 

Celková klasifikace bakalářské práce .......................................... A (výborně) 

 Ing. Jan Plomer, Ph.D. 

 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 
 jméno a tituly vedoucího bakalářské práce podpis vedoucího bakalářské práce 

V  Praze  dne ................................................................................................       


