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Další připomínky k diplomové práci: 

Student se v diplomové práci věnoval návrhu geometrie a ověření vlastností sytému zadního 
odpružení druhé generace elektrického závodního motocyklu týmu CTU Lions. V úvodu vhodně 
obecně rozebral možnosti zavěšení kol motocyklu a dále se detailně věnoval systému zadního 
odpružení dle zadání. Dle pravidelných konzultací s týmem diplomant rozpracoval dva možné 
přístupy aplikovatelné na vyvíjený prototyp a to se svisle a vodorovně uloženým tlumičem. Při 
návrhu se student řídil jasně stanovenými cílovými parametry. Výsledná varianta se svislým 
uložením tlumiče byla navíc rozšířena o další možnosti nastavení. Výsledkem je tak funkční 
varianta splňující cílová kritéria a poskytující prostor pro přizpůsobení zadního odpružení 
konkrétní trati, disciplíně a jezdci. Funkčnost navrženého systému byla ověřena výpočetně 
statickou a dynamickou simulací chování na celkovém modelu prototypu motocyklu. Student 
splnil zadání v celém rozsahu a při zpracovávání práce pracoval samostatně a aktivně. 
Navržené řešení bylo prakticky využito při stavbě elektrického závodního motocyklu týmu CTU 
Lions. 
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