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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh sloupku řízení pro vůz typu Formula Student 
Jméno autora: Terézia Ďurkovičová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Kazda 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo náročnější, jelikož návrh součásti musel být hotový dlouho před odevzdáním bakalářské práce, aby mohla být 
součást vyrobena včas na závody. Dále bylo nutné si nastudovat proces topologické optimalizace a práci s příslušným 
softwarem. 

 

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. 

Všechny body zadání byly splněny. 
 

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. 
Jelikož byla práce realizována pro projekt Formula Student, většina konzultací probíhala v rámci závodního týmu. Konzultace 
s vedoucím nebyly časté. To však nebylo ke škodě. Diplomantka o průběhu své práce pravidelně informovala a konzultace 
se tak týkaly jen zásadních bodů diplomové práce. Oceňuji tak samostatnost i správnou volbu témat k diskusi při 
konzultacích. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na velmi dobré úrovni, studentka postupovala při řešení svého úkolu systematicky a správně, o čemž vypovídá i 
úspěšně vyrobený sloupek řízení pomocí zajímavé technologie. Prostor však mohl být také věnován teorii topologické 
optimalizace. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi přehledně strukturovaná, což koresponduje s tím, jak systematicky studentka přistupovala k řešení úkolu.  

 

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. 
V práci jsou použity jako zdroje především skripta k předmětům na FS, jiné diplomové práce a online zdroje. Citace jsou 
korektní a vlastní a převzaté prvky řádně odlišeny.  
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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. 
Není jasně popsané, jak se změnil návrh po topologické optimalizaci, kdy byl ještě ex-post opraven kvůli působení sil od 
ozubení. Postup jako takový považuji za správný. Které stěny (a o kolik) ale byly zesíleny, a jak se obě konstrukce liší? 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka postupovala při řešení práce samostatně, zvolila správný postup, a ten spolu s výsledky velmi 
přehledným způsobem prezentovala v textu bakalářské práce. Je patrné, že má v dané problematice přehled. 
Oceňuji rychlý pokrok od pouhé znalosti vstupních hodnot pro návrh po finální výrobek.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.8.2021     Podpis: Lukáš Kazda 


