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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dynamická platforma pro nesení lehkého cíle pro testování systémů ADAS 
Jméno autora: Bc. Német Josef 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Nikita Astraverkhau 
Pracoviště oponenta práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaní považují za velmi obsahlé, jelikož při návrhu student musel řešit velké množství technických úkolů z různých oblastí. 
Napřiklád během práce student musel řešit otázky návrhu nosné konstrukce, návrhu odpružení podvozku, návrh hnacího 
ústrojí. Návrh byl komplikovány z důvodu, že student musel splnit velmí striktné prostorové a hmotnostní požadavky. 
Celkově autor prošel přes úkoly, které v reálném světě řeší několik konstruktéru paralelně. Z tohoto důvodu zadání 
hodnotím jako náročnější. 

 

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 plné míře 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je logický a technický správný. Autor nejdříve se věnuje popisu požadavků, které jsou kladené při testování 
ADAS scénařu. Následně je provedená rešerše již existujicích řešení. Po tomto kroku následuji sestavení vlastního konceptu 
o rozvaha o možných řešeních jednotlivých komponent platformy. A jako hlavní krok je potom detailní návrh finální podoby 
platformy. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je napsána na dobré  odborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
S vyjimkou pár překlepu nemám připominek k formální a jazykové urovni. 

 

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. 
Seznám použité literatury odpovida rozahlému zadání této práce. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Celkově práce studenta působí uceleně a logicky, hlavně kvůli správně zvolenému postupu při řešení dané 
problematiky. Postupně autor popisuje vše technické řešení, které byli zvolené a vždy se snaží popsat i alternativní 
varianty o kterých se uvažovalo, včetně i takových které nakonec nevedli k úspěšnému řešení. Z práce je znát že 
autor musel řešit problémy hned z několika oblástí strojírenství, jakožto návrh nosné konstrukce, návrh podvozku 
a odladění jeho odpružení. Návrh převodového ústrojí. V neposlední řadě autor musel řešit úkoly i z jiných oblástí, 
jakožto volba elektrického motru a baterii, zamyslet se na způsoby kterými by šlo řidit pohyb platofrmy. 

Práce ma koncepční charaktér, proto lze očekavat, že u některých zvolených řešení velké komplikace můžou 
nastat během výroby a montáže. Této komplikace povedou k dalším vylepšením platformy za účelem zajištění 
smontovatelnosti a zjednodušení výroby. Velkým otaznikem zůstava realizace řízení této platformy, ovšem toto 
jsou témata nad rámec tohoto zadání. 

Po přečtení této práce lze usoudit, že autor v budoucnu bude schopen aplikovat své ználostí ziskáné během 
studia na FS ČVUT a bude schopen řešit kompleksní úlohy, které jsou bežně v práxi. 

 

Otázky: 

1. V kapitole 5.4 se zabývate výpočtem zatěžování platformy, konkretně výpočtem namáhání na spojité 
svrchní désce. Z popisu je patrně, že šroubový spoj pro zjednodušení byl nahrazen kontakrní vazbou. Jaký 
očekavat rozdíl v případě, žebyste použil šroubový spoj i pro výpočet MKP na výsledku? Uvedťe zde také 
jak šroubové spoje spoje mezi svrchní deskou a nosníky nakonec byli vyřešené? 

2. Důležitým aspektem v dnešní době jsou náklady na testování, které přimo souvisí ve vašem připadě 
s náklady na výrobu a provoz této platformy. Prosim o uvedení zjedodušeného odhadu kolik Vámi 
navržený prototyp může stát s ohledem na zvolený koncept a o porovnaní celkové ceny z již dostupnými 
platformy na trhu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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