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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Dynamická platforma pro nesení lehkého cíle pro testování systémů ADAS 
Jméno autora: Bc. Josef Német 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Václav Jirovský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je komplexní návrh ploché platformy pro nesení lehkého cíle, např. nafukovacího automobilu, pro testování 
systémů ADAS. Platforma je schopna samostatného pohybu po zpevněném povrchu do rychlosti cca 80 km/h. 

 
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. 
Diplomant se pečlivě zabýval problematikou a přístup ke konstrukci vlastního zařízení pojal ze všech potřebných úhlů 
pohledu, tedy jak z pohledu praktického užití platformy, tak v detailu pohonů, řízení i napájení. 

 
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. 
Diplomant pracoval samostatně a mnohdy až zbytečně pečlivě. Práce tak popisuje i slepé uličky, do kterých se během 
návrhu dostal, což považuji za velmi dobrý přístup. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomant využil šíři znalostí, které se mu během studia na strojní fakultě dostaly, a sám si nastudoval další potřebné 
vědomosti. Z celé diplomantovy práce je znát dobrý inženýrský přístup. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce se dobře čte a je přehledná. Bohužel jí na kvalitě ubírá značné množství chyb v užití i/y, překlepů a z grafického 
hlediska došlo zřejmě k tiskové nekompatibilitě písma, které je ve slovech zcela neproporcionálně umístěné. Práce je 
psaná spíše v populárně-mediálním stylu, což k technické strohosti technické zprávy nepatří, nicméně to není podstatným 
nedostatkem. 

 
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. 
Práce obsahuje 31 citovaných zdrojů, z nichž přibližně třetinu lze řadit mezi odbornou vědecko-technickou literaturu, ze 
které diplomant vycházel převážně v rešeršní části, a zbylé odkazy jsou většinou odkazy na katalogové informace výrobců 
použitých komponent. Skladba použitých zdrojů tak odpovídá zaměření práce. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Diplomant řešil poměrně rozsáhlé téma samostatně pohyblivé platformy pro nesení lehkého cíle pro testování 
systémů ADAS. Platforma musí splňovat poměrně protichůdné nároky, jako např. vysoká rychlost, ploché 
rozměry, nízká hmotnost, dobré chlazení, malé stínění antén GPS a WiFi/GSM, minimální odrazivost radarových 
vln a akceptovatelná cena. Všemi aspekty se diplomant detailně zabývá, popisuje i nesprávné směry, kterými se 
v konstrukci vydal a vytvořil poměrně unikátní modulární konstrukci se snadno zaměnitelnými i jednotnými prvky, 
které celou konstrukci oproti konkurenčním produktům zlevňují a zjednodušují. Práce obsahuje dobrou 3D 
konstrukční dokumentaci, která umožňuje zařízení prakticky okamžitě vyrábět. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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