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snilovánl-

Posudek je vypr8Cmn na základì Jmenw-Ò

Jmenování specifikuje oblasti hoG-~J prjce:

Akt~lnost daného tématu.

T'ma hhJlnosti dopravnéch prostiedkO je velmi Iktu6Inf jit~J.atlkou sowbejfd se srMIMnfm
neaativních vlivù dopravy na lIvoml prostfedr. Je tfebl rozJliOYat hluk emltovlný do ~f a vnttfnl
hluk. pùsobfd na posá4u. Pmto, fe ~ soustavy ovIlv&.jf obi oblasti, dlsertal1t zdI vnitfnf
komfort a soustøedil se na dílèí probl'm vibraci zpùsobených pružinou posilovaèe ffzenf. V práci nenf
exaktnì vyjádPen vliv tohoto zdroje na celkovou hlutnost v interiéru a zPejmì se tedy jedná o zvuky

.nepffjemMN, nicm'8iNowO.ly~ujfd ~ operátora vystawné+ta tomuto zdroji.

Zvotené metody ZPf'~rM

Disertant zvo"I správný ~ pti retenf technick'Ýth I ~1th fM'O~m6. Analyzovat soutasný
my poznáni, provedl potrew relerle, specifikoval výp«etnf a experlment'lni metody, kter' vvu1il
pro Pefenf problému. Nakonec JW'CMd vtastN rI8rtI --.m-~ho feIerM a tento ~ zobecnit.

SplMnJ St8ncweMho dle

CIIe prjce jsou stanoveny na strant 24 prb a jsou za,.~ na problemltiku jakosti post~
brzd. V ob&astech aktivit az'jmu jsou urèeny dle pr6ce, kte~ jsou splnìny.

vozidel . výzkum mofnosá jejíhosil..IfNd'i

ze dne 25.4.2013, èj dfV407/13.



Wsledky disertace a nM poznatky

K výs...ùm disertace se autor yYjadfuje na 5trani 100 pfedloleM prjce, pifnosy ttOdi"lUtf od straI'I
103. StruèM lze shrnout. le vyulll modem{ Y~cké metody k fet.nf technického problému. Jde o

výpotty metodou ko'*~ pr.-kù, mod6W anltýzu a teorii kmtdnl, n.e1odu FMEA I Z nkh advo«II
vlastnI metodu odvozenf rizikov'ho faktoru, který definuje jako hllvnf a nový výstup práce. ProvecI i

ovtfOW'ad experiment.

Význam pro praxi a vývoj ~

~ pro prul je zfejmý, jde o rekonstrukci subsystému ~ SOUStavy
v aplikaci modemkh metod v praktickjm pffkladl.

SplnifÒ ~(nky tvùrtf Ytdeckj prK8

Práce je nepoct-vbnì pùvodním autorským dilem, nese Y so~ zobecòující cne a postupy. Autor dobøe
vyu1ivat vìde~ me~ ke komplextMmu pohledu na technický problém. Teoretická úroyeò práce je
~, kritiku zasluhuje e..-rtment, kterf není v.,.~~ a ...1fI."..áJi pGln8tkv k dtIivostN analýze

probl'mu. Celkové pr~ce pùsob4' dobrY dojmem, jen na strInt 23 se lutor uchýlil k vypr~kjmu
stylu, prb oOs.huje drobné preklepy. Seznam llter8twv obsahuje I hlediska pofadMù na
disert8tnr práci pomimt málo titulù z teoretW a vtdecW oblasti a jejidt po'" je ~M.

Ooporutenf

prjcj ~uji k obhajobì a v jejm prtmihu ~~jl, aby dlset'tant prok'zal vedle praktkkh I
teoretický význam práce. Rovntl by diskuse mìla u~zat na korektnf deslt" experimentu. V p'lpadi
prokázjnf schopt1O5tt autora tyto iiw~"Y pIH komisi obh6jit, doponX~~ ~f titulu Ph.D.
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