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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj metodologie pro identifikaci jízdních parametrů vozu 
Jméno autora: Bohdan Kashel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Denis Efremov 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student se ve své práci musel seznámit s několika typy modelů jízdní dynamiky auta a vytvořit postupy pro identifikaci 
modelů aut v simulátoru, ve kterém jsou modely blízké realitě, ale nejsou známé. To vše včetně identifikace pneumatik, 
což považuji za náročné. 

 

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 je splněno v plném rozsahu práce. 
 

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. 
Student byl velice aktivní a dodržoval dohodnuté terminy, zároveň vždy byl dostatečně připraven. Nemám nic, co bych 
mohl vytknout. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Během práce studentem byly využité jak znalosti získané při studiu, tak i věci, které se ve škole neprobírají, např. algoritmy 
z robustní statistiky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře strukturovaná. Oceňuji, že ji autor napsal v anglickém jazyce na dostatečné úrovní a použil LaTeX na 
formátování dokumentu. Bohužel musím vytknout gramatickou stránku. 

 

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. 
Nemám co vytknout. 

 

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. 
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Během této bakalářské práce student vyprodukoval kvalitní postup, který se bude používat (již se i používá) pro účely 
našeho výzkumného centra. Výsledek této práci odezní v našem budoucím výzkumu. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Celková úroveň bakalářské práce je vysoká za výjimku jazykové stránky, která je nadprůměrná. Ale vzhledem 
k tomu, že samotné zadaní bylo náročnější a student během práce musel překonat spoustu problémů, jelikož 
identifikoval skoro reální auto, celkovou známku uvádím jako «A - výborně». 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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