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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nekonvenční konstrukce kolové skupiny automobilu 
Jméno autora: Daniel Sviták 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro tento úkol není k dispozici příliš podkladů, konstrukčních, ani výpočtářských. Vezme-li se v úvahu malá konstruktérská 
zkušenost autora, lze konstatovat obtížnost úlohy vyšší, než průměrnou. 

 

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. 

Hlavním cílem práce bylo zpracovat konstrukční studii bezstředového uložení automobilového kola a při tom identifikovat 
konstrukční úskalí a také výhody a nevýhody takového provedení. 

 

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. 
V celém průběhu práce autor pravidelně konzultoval jak s vedoucím práce, tak podle potřeby s dalšími specialisty. Pracoval 
se zřetelným zájmem o věc. Projevil značnou trpělivost a houževnatost při hledání přijatelného konstrukčního řešení, které 
vzhledem k autorově dosavadní malé praxi probíhalo řadou variant až k variantě konečné. Kromě akceptování požadavků 
vedoucího práce se také snažil hledat vlastní názor na vzniklé problémy i s pomocí dalších konzultací, např. s členy týmu 
Formula SAE. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V této otázce považuji za slabinu autorovo hodnocení některých poznatků získaných, či odhalených během jeho práce a 
konzultací, kterým někdy nepřiřadil správný stupeň důležitosti.  To je bezesporu způsobeno zatím nedostatečnou praxí. 
S poznatky a dovednostmi získanými během studia pracoval s přehledem. V průběhu práce bylo dohodnuto, že řešení 
bude provedeno tak, aby celá skupina byla montovatelná na existující vozidlo Formula Student. Tento požadavek vnesl do 
konstrukce určité komplikace. Bez tohoto požadavku by mohla být konstrukce v některých aspektech elegantnější. 
Za další nedostatek považuji malou pozornost věnovanou v závěrečné zprávě diskusi k možným variantám jednotlivých 
řešení a zdůvodnění konečných rozhodnutí (priority pro výběr parametrů ložiska, jeho umístění, dimenzování kroužků 
atd.). Rovněž postrádám závěrečný přehled dosažených parametrů a jejich srovnání s konvenční konstrukcí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na práci oceňuji zejména stručnost a věcnost, tedy to, že neobsahuje obvyklou „vatu“ s rozsáhlými triviálními popisy 
notoricky známých věcí. Přitom jsou, až na výjimky (viz. předchozí bod) srozumitelně podány všechny informace o průběhu 
a výsledcích práce. 
Po stránce jazykové i grafické má práce nadprůměrnou úroveň. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Prameny uvedené v práci jsou správně odkazovány. Jsou poněkud nevyrovnané kvality, většina z nich je z Internetu. Větší 
podíl odborné literatury by věci prospěl. 

 

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.  
 
Autorovi se podařilo vyřešit zadaný úkol na požadované úrovni. Řešení popsal srozumitelně v textu BP, která má 
parametry dobré technické zprávy. Výsledkem je CAD model bezstředového kola. Chybí podrobnější zdůvodnění 
přijatých řešení a přehled dosažených parametrů. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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