
Zápis z obhajoby disertační práce   

 

konané dne 10.9.2020 

na ČVUT Fakultě strojní v Praze od 10:00 hodin 

disertant           Ing. Petr Denk 

na téma:   „Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla“  

Studijní program Strojní inženýrství, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí 

Stručné zhodnocení průběhu obhajoby: 

Jednání komise zahájil předseda prof. Zeman v 10:00 představením komise. Seznámil přítomné 

s životopisem disertanta. Potom přednesl svůj posudek školitel disertanta prof. Šika. Předseda 

vyzval Ing. Denka, aby přítomné seznámil s obsahem své disertační práce. Disertant seznámil 

postupně s motivací, stavem problematiky, formulovanými cíli, vytvořenými metodami, 

získanými výsledky a v závěru s výhledem výzkumu v dané oblasti. Přínosem práce je zejména 

metoda pro optimalizaci spotřeby energie hybridního vozidla, která je použitelná na 

predikčním horizontu celé jízdní trasy vozidla s detailním modelem podélné dynamiky vozidla 

včetně vlivu všech agregátů. Předseda vyzval oponenty, aby přednesli podstatné části svých 

posudků a položili dotazy. Se svými posudky seznámili přítomné oponenti Dr. Baněček a doc. 

Novotný. Posudek prof. Dupala přečetl předseda komise prof. Zeman. Disertant poté 

odpověděl na položené otázky a v posudcích formulované komentáře ke spokojenosti 

oponentů. Pak proběhla všeobecná diskuse s otázkami členů komise i hostů. I tyto otázky 

disertant s přehledem zodpověděl. Na základě výsledků hlasování komise jednomyslně 

počtem hlasů 8/8 doporučila udělit Ing. Petru Denkovi titul Doktor (Ph.D.).   

 

Dotazy a připomínky 

Doc. M. Španiel: Případný vliv přechodových dějů (kdy parametry jízdy jsou nekonstantní) při 

příliš podrobné segmentaci? 

Dr. Baněček: Lze do modelu zahrnout jednotku MGU-H (elektrický turbogenerátor)? 

Prof. Zeman: Byla v mezním rychlostním profilu respektována změna adherzních omezení 

kontaktu pneu s vozovkou na „vnějším“ a „vnitřním“ kole? 

Prof. Valášek: Byla zkoumána citlivost? 

- Urychlení výpočtu hierarchizací a Bellmanův princip optimality  

- dynamické programování 

- vliv více vozidel na trase skrze snížení přípustné rychlosti? 

Prof. Vampola: Vliv počátečních odhadů optimalizačních parametrů na výpočtový čas? 

Položené otázky byly zodpovězeny ke spokojenosti tazatelů.  

 

Výsledek tajného hlasování:  

počet odevzdaných hlasovacích lístků 8, počet neplatných hlasovacích lístků   0, hlasů pro 8, 

hlasů proti 0. 

 

          

                                       prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.  

   předseda komise 

 

Obhajoba skončila v 11:49   hodin 


