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Mffi
POSUDEK VEDOUCÍHO

zÁvĚnečruÉ pnÁce

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
posudte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řeŠení prŮběŽně konzultoval a

zda byl na konzultace dostatečně připraven. ?9r_q!!9 schopnost studenta samostatné tvŮrČÍ próce.

iilř;t * ,aii .ttiune utnou.l . ,j. ,i žádal o konzultace s vedoucím"iák, áby

OOUorn,i úroveň B - velmi dobře
posuďte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znotostí získaných studiem a z odborné literotury, vYuŽití PodkladŮ a

ii:Í;:::{:r:'r!i,liÍ*ornpodvozků je po odborné stránce zpracována dobře. Výpočty tlumícího prvku jsou popsány spíŠe

minimálně. Co vedlo k autorem zvolenému konstrukčnímu řešení, je jen ze samotné práce obtíŽné vyČÍst, ale řeŠení

hodnotím iako zcela lesitimní.

Výběr zdrojů, korektnost citaci C - dobře
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získóvóní a využívóní studijních materiálů k řeŠení zóvěreČné próce, Charakterizujte

výběr pramenů. posuďte, zda studentvyužit všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně

odlišeny od vtostních výsledků a úvah, zda nedošto k porušení citačníetiky a zda jsou bibliografické citace ÚPlné a v souladu

s citačními zvyklostmi a normami.

It. HoDNocENí JEDNoTLMýCH KRITÉRí

Zadání náročněiší
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce.

Zadáníobsahovalo vliznamně jak část rešeršní, tak i návrhovou/konstrukční. V tomto smyslu jej tedy hodnotím jako mírně

narocne

Splnění zadání splněno s menšími výhradami
posud'te, zda předloženó zóvěrečnó próce sptňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadónÍ, které nebyly zcela

splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena. Nebyto-ti zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvaŽnost, dopady a

i::Í:r:i::r::l:ťi1:::Xl^li1?,,'#;akalářské práci, ba i více. přestože konstrukční část práce na první pohled velmi

krátká, z výsledků je vidět, že jí bylo věnováno dost práce. V celkovém vyznění však bude mít nezávislý Čtenář práce potíŽ

ocenit návaznost řešení demonstrátoru a konstrukčního řešení autora práce.

Formální a iazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře

irace nat<Ónec vyšla poněkud dlouhá. Téma používaných podvozků je na konkrétních příkladech zPracováno dŮkladně, coŽ

rozhodně není závadou. Potíž spíše než v rozsahu celé práce je v tom, že není vyrovnaný prostor věnovaný jednotlirným

bodům zadání. přitom v příloze je mnoho grafů, které ale nejsou vlastně nijak okomentovány. Jazyk práce je dobrý a

afická úprava je v rámci zvyklostí.
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Mffi POSUDEK VEDOUC|HO
zÁvĚnečruÉ pnÁce

eráce ie ňÓlně ozOrolována na správných místech. Velký podíl mají odborné články a technické zprávy. Nemálo odkazů na
tyto zdroje (jakkoliv jsou relevantní)je ale uvedeno až přes druhotný vyhledávač Sciencedirect, což je bohužel závažná
chyba. l sám formát citací se od normy.

tll. cEtKoVÉ HoDNocENín ruÁvnH KLAslFtKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Student se k práci postavil aktivně, účastnil se i projektu, na ktenýv práci navazuje. Zadání práce bylo svými
požadavky netriviální, tím spíše pro zvolený termín odevzdání. Práce má některé zbytečné nedostatky, zejména
bohužel není dobře vidět množství odvedené tvůrčí práce. Student prokázal odpovědnost i invenci, konstrukční
řešení našel samostatně. Bylo dosaženo výsledků umožňujících na práci přímo navázat a to považuji za velmi
cenné.

Celkově předloženou závěrečnou práci hodnotím klasif]kačním stupněm B - velmi dobře.

Datum:23.6.2019

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

funkčnosti te9hni9!<éh9le!,o plogrymov(|9 wtvořqného |e§9n!, nublika;čním yýllyp1117,,9lp9|!!!9!]FJrí 1y_črl9$! gp9_ď

Práce celkově zadání splnila a konstrukční řešeníje rozhodně adaptovatelné do další možné iterace demonstrátoru
měkkého To hodnotím rlnos
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