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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Posluchač řešil analýzu potenciálu využití inerteru, který se významně osvědčil v konstrukci Formule 1, a dynamického hltiče 
pro běžná vozidla. Jedná se o nové téma, jehož řešení však vyžaduje použití prostředků a znalostí osvojených při studiu. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Posluchač postupoval zavedeným osvědčeným způsobem. Nejprve prostudoval publikovanou literaturu, formuloval cíle 
vlastní práce, sestavil simulační modely, formuloval a provedl úlohu optimalizace, kterou zhodnotil. Popis stavu 
problematiky je velmi stručný, bylo by užitečné zmínit i závěry a důsledky, které z diskutovaných publikací vyplývají.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Úloha a cíle práce jsou logicky zformulovány. Řešení je založeno na správných lineárních modelech vozidla ve formě čtvrt-
auta. Je studováno několik variant umístění inerteru a dynamického hltiče. Výsledky simulačních studií jsou přehledně 
prezentovány a ukazují zajímavý potenciál použití dynamických hltičů a inerterů.  
Vypovídací hodnotu výsledků by podpořilo zahrnutí subjektivního vnímání vibrací člověkem (např. filtr podle ISO normy 
2631). Základní studovaný prvek, inerter, je stále neobvyklý a zaslouží si podrobnější popis a zejména popis použitého 
modelu jeho dynamiky. Jednotlivé koncepty jsou hodnoceny na základě dvou vzájemně rozporných kritérií optimality, ale 
nebyla použita některá z metod vícekriteriální a globální optimalizace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Práce je po typografické a formální stránce na dobré úrovni, obsahuje minimum překlepů, grafy jsou provedeny podle 
zvyklostí, zdroje správně citovány. Práce obsahuje minimum překlepů i gramatických chyb, i když některé čitelnost 
zkomplikovaly (např. rovnice 4.7).  V obrázku 3.6 není zřejmé, který prvek je vlastně inerter. Některé formulace jsou nezvyklé 
až mírně hovorové, to ale nebrání porozumění.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Použité prameny jsou vhodně zvoleny, správně citovány a při řešení práce aplikovány. Převzaté obrázky jsou správně 
označeny. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práci považuji za užitečnou studii možností netradičních prvků v konstrukci vypružení vozidla. Výsledky práce jsou 

zajímavé a správně získané. Práce však otevírá řadu dalších otázek, zejména jak by výsledky ovlivnilo použití komplikovanějších 
modelů jak rozsahem, tak mírou zahrnutých nelinearit. Zejména ovladatelnost vozidla může být na modelu pouze vertikální 
dynamiky jen obtížně studována. 
 

Při obhajobě prosím o diskuzi následujících otázek: 
1. Z jakého vozidla vychází volba parametrů simulačních modelů (zejména hmotnosti a tuhosti)? 
2. Z čeho vyplývají volby hodnot vah w1v a w3v (kapitola 5.2.2) pro vytvoření výsledného váženého kritéria 

optimality CF pro optimalizaci? 
3. Pro hodnocení vibračního pohodlí jsou k dispozici normované postupy (např. ISO 2631). Ovlivnilo by použití 

ISO 2631 filtru hodnocení jednotlivých variant?  
4. Čím si vysvětlujete rozdíly v hodnotě kritéria optimality v tabulce 7.1, 7.2 mezi buzením signálem typu chirp 

a stochastickým signálem, když se v obou případech jedná o širokospektrální buzení, které by mělo způsobit 
podobnou odezvu? 

5. V souvislosti s autonomní mobilitou roste význam „nemoci z pohybu“ (motion sickness). Domníváte se, že 
zkoumané fenomény mohou pomoci k potlačení vzniku tohoto jevu? 

 

Konstatuji, že posluchač splnil požadavky kladené na závěrečnou práci, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 
klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.2.2021     Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. 


