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1. cí| práce
(uvedte. dojaké mÍry by| nap|něn)]

cí|e práce sianovi|y diplomantovi provést rešeršitechnik pro simu|aci motocyk|Ů' sestavit simu|ační
mode] terénního molocyk|u a provést pevnostnÍ ověrení rámu a náVÍh Vhodných opatření pro jeho
optimalizaci' PÍáce \rznik|a ve spo|upÍáci se spo|ečnostíV|v |Vlotor' coŽ s oh|edem na spo|upráci s
průmys|ovým podnikem zlyšuje její dopad' Konstatuji' žé cí|e práce by| zce|a sp]něny'

2. obsahové zoracování
(origina|ita řešení, náročnost, tVůrčÍ přístup' proporciona|ita teoretické a vlastní práce' vhodnos{
oří|oh atd'):

Vhodnýrn zjednodušením sestavi| dip|ornant V prosÍředí MATLAB V|astní matematický mode| motocyk|L]
Ve 2D' Výpočetní kód je uveden V pří|oze' Dip|omant bez újmy na obecnosti vhodně ap|ikova| různá
matematická zjednodušení a dosáhI tak sestavení fUnkěního mode|u motocyk|u včetně provédeného
Výpoětu' K dosaŽení cí|ů pÉce dip|omant VyužíVá V|astního Wvinutého kódu Ve vhodné kombinaci s
komerčním \.ýoočetním orostředím'

3. Hodnocení technické sIožky práce
(kvalita a p řiměřenost tech n ických \^ipočtů, doprovodné \.ýk|esové dokumentacé atd'):

Pevnostní ověření rámu a topo|ogická opti;ahzace by|a provedena s oh edem na kritickou situaci
dopadu moiocyk|u p9 skoku' |\,ode| by| na zák|adě reá|ného provozu zatížen a Výs|edky s Vlastního
vyvinutého kódu by|y porovnány s výpočtem provedeným s vyuŽitím zavedeného komerěního
\^ipoěetnÍho prostředl ADA|\,S' kde dip|omant up|atnilimodu| pro mode|ování motocyk|ů'



4. Formá|ní ná|ežitosti
(iazyko\^i pÍojev. správnost citacé a odkazů na |iteraturU' graíická úprava' přehlednost ěIeněnj
kapto|' kva|ita tabu|ek' g€fů' přÍ|oh atd'):

Dip|omová prácé má 63 stlan včetně pří|ohy PÍáce má dobrou grafickou úroveň a na pNní poh|ed je
vidět Vysoká motivace dip|omanta k řešenídaného prob|ému' FoÍmá|ní úroveň pÉceje dobÍá' Práci
bych pouze Vytk|' že by by|o Vhodné ŽVo|it konkrétní odkazy na obrázky pomocíjejich čísé]' některe
obrázky nejsou v 1extu komentovány VŮbec'

5. stručný koméntář hodnotite|e
(rozsah práce' ce|kový dojem z práce' silné a s|abé stÍánky' originalita myš|enek a zpracování):

Výše uvedené připornínky nel'sou zásadní' práci hodnotím Velmi k|adně nejen z poh|edu její vazby na
Výrobní podnik' a|e i zvo|eným přístupem řešení. kdy dip|omant vyt]ŽiI bez újmy na obecnosti různá
maiematická ziednodušenía dosáhItak sestavenífunkčního mode|u reativně komp|exního prob|ému'

6. otázky a připomínky na autora práce k b|ižšímu vysvět|ení při obhaiobě
(max,3):

1' V kapito|e 6'2 neby o nutné programovat ňetod! centrá|ního zrych]ení' I\IATLAB djsponuje bohatými
nástoi pro řešení soustav obyčejných difélenciá|ních Íovnic'

2' By|o by Vhodné lvést obrázek sÍovnáVající ýis|ed né křivky obou mode|Ú'

7' Navrhovaná výs|edná k|asifikace *)
výborně
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