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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Lehký cíl pro testování vozidlových systémů ADAS 
Jméno autora: Bc. Jakub Dušek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U12120 
Oponent práce: Ing. Michal Vašíček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: U12120 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako adekvátní pro závěrečnou magisterskou práci s průměrnou náročností. V tématu existuje řada 
veřejně dostupných řešení i publikací, kterými je možné se inspirovat. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Předložená práce splňuje zadání v požadavku návrhu lehkého cíle pro testování ADAS. K jednotlivým dílčím požadavkům 
mám však následující výhrady: 

 Požadavek na minimalizaci poškození testovaného vozidla při střetu s lehkým cílem není ověřen. Jakým způsobem 
by to bylo možné? 

 Realistický vzhled navrhovaného cíle by dle mého názoru bylo možné dosáhnout ve vyšší míře. Při zvolené 
koncepci nic nebrání výrobě potahu rámu na základě povrchových ploch skutečného vozidlového zástupce a 
přizpůsobení nosného rámu tomuto tvaru.  

 

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

Postup řešení se zdá být vhodný, jeho dokumentace však prakticky chybí. Není zřejmé, jaká rozhodnutí diplomant 
prováděl, s jakými podmínkami a jakým výsledkem. Použití CAD a CAE metod v procesu návrhu konstrukce odpovídá 
současným zvyklostem. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce zásadně trpí nedostatečným popisem zásadních údajů pro zhodnocení využití simulačních metod 
MKP (např. velikost sítě a její kvalitativní parametry, použité materiálové modely, modelování spojů, okrajové podmínky) i 
CFD (např. velikost sítě a její kvalitativní parametry, model turbulentního proudění,…). 
Neshledal jsem opodstatnění v uvedení části kapitoly 6, věnující se popisu materiálů. Zde chybí logické vyjádření, proč jsou 
jednotlivé materiály uvedeny. 
S ohledem na velmi stručný popis procesu tvorby a analýzy návrhu lze velmi těžko hodnotit řadu tvrzení, např.: 

 Str. 54: „Kvůli nízké hmotnosti se zatížení lehkého cíle zredukovalo pouze na aerodynamický odpor a jeho složky.“ 
Není snad důležité, jak (na jakých podporách) a kde (na jakých ramenech) tuto hmotnost (a také setrvačné účinky) 
podepřeme a jak tedy reakční síly zatíží konstrukci? 

 Str. 57: „Nejprve bylo nutné navrhnout hrubou konstrukci, která po několika pevnostních kontrolách pomocí 
modelovacích softwarů dostala konečnou podobu.“ Jaký zátěžná stav tyto pevnostní kontroly ověřovaly a s jakým 
mezním stavem? Tuhost konstrukce není důležitá? 

 Str. 60, Obr. 78, 79: Jaké jsou okrajové podmínky analýzy? Jak byla modelována vazba mezi trubkovým rámem a 
polystyrenovými výztuhami? 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná srozumitelně, pravopisné prohřešky jsou ojedinělé. Formální zápisy jsou provedeny dobře. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Rešerše zdrojů zbyla provedena na dobré úrovni, postrádám kritické zhodnocení jednotlivých zdrojů. Citace jsou po 
formální stránce správné. 

 

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. 
 

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
Diplomová práce se věnuje velmi zajímavému tématu. Zpracování práce však navozuje dojem, že se diplomant 
rozhodl pro co nejjednodušší cestu k řešení. Postrádám jakékoliv prvky kreativity či snahy proniknout hlouběji do 
tématu a použitých postupů.   
 
 
 
Datum: 18.8.2020     Podpis: Michal Vašíček 


