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Před|ožená baka|ářská práce se zabývá určením vstupních parametrů snímaěe pro dop|nění
dynamického adhezoru Univerzity Pardubice' Součástí je i navržení konkrétních snírnačů z řad
komerčních snímačů. Práce odkazuje na 37 infornračních zdrojů' které student peč|ivě cituje, z nichŽ
více jak třetina je cizo.iazyčných internetových Zdroj ů.

Při přepracovrirrí práce student pracovaI aktivně a samostatně, s VyužitÍn znalostí a dovedností
získaných při studiu' V případě výběru aplikovaných snímačů však moŽná aŽ trochu moc samostatně.

Teoretická člist zabývající se teorií pneumatik, přehledem zkoušek pneumatik a silami
působícími mezi koIem a vozovkott nap|Iiuje poŽadavky zadání ' Místy ovšem rnoŽná stá|e poměmě
široce (např. kapito|a Konstrukce prreurnatiky, str. |5).

oproti prvně obhajované práci student přidal rešeršní část' kde se zaměřiI na přeh|ed a popis
moŽných řešení několika snírnačů pouŽívaných v autonrobilovérn průnyslu. Výběrem tří snílnačů
(vyráběných spo|ečnostIni A&D Techno|ogy, MTS a Kistler) se jiŽ od začátku zarněřil ponrěrně úzce,
nejspíše ve snaze Věllovat se přímo relevantníln zaiizenirn' která povaŽova| za pouŽite|ná. PřičernŽ
umístění vlastního sttímače přímo do uloŽení kola je čistě Z technického hlediska asi nejpřesnější
možnoStí.

Dále se student správně věnuje popisu současného stavu dyIranrického adhezoru, okrajově
jeho částern a současttým a poŽadovaným moŽnostem rněření. Včetně snalry o rozbor částí současné
podoby ramene adhezoru.

Následuje nál,rh pararnetrů prostřednictvínt rozboru působících siI a rnomentů při vzájernné
interakci vá|ce ad|rezoru a přit|ačovaného kola. Student při rozboru uvaŽuje obecnou polohu kola
natočeného o úhel o a odk|oněného o úhel B. V podkapito|e je poté provedeno zhodnocení výhod,
nevýhod a posouzení vhodnosti představených snírlačů typu měřícího ko|a a měřícího náboje. Navíc
je tato část doplněna obdobnými informacemi o vícekomponentním snírnači, ktený by bylo moŽné
použít na zamýš|ené místo na současnénl rameni ad|rezoru. Student zde vysvětluje důvody pro
nezřazení to|]oto typrr snírnačů do rešeršní části a tírn i absencijejich výraznějšího posouzení.

V posIední kttpitoIe, na zákIadě předchozího zhodnocení, student vybral pouze variantu
rněřícího náboje a věnovaI se apIikaci tolroto řešení na současný dynamický adhezor. Zabývá se hIavně
moŽností montáŽe a případnýlni prob|érny s tírn spojenými a ve stručnosti navrlruje úpravu
současného ramene atl|rezoru. Nicrnéně náčrt mezikusu na obr.4| svoj í roznrazaností navrŽené řešení
úplně neosvětluje. KIadně |ze hodnotit uvedení informací o hmotnosti snítnače a vysoké ceně, by'
nejsou pro zvo|ený srlímač příliŠ příznivé. Postrádám však alespoIi zmínku o rnoŽných výstupech Ze

snímače.

Práce d|e mého názoru odpovídá normám, zákonnýrn ustanovením a předpisůrn, a|e

neobsahuje originá|ní řešení vhodné pro autorské osvědčení nebo patent.

Baka|ářská práce je d|e rného názoru přepracována rra výrazně vyšší úroveň, neŽ tomu by|o
v případě původně olrhajované práce. Student poŽadované části práce přepracoval a doplnil' i kdyŽ
Vo|ba typů snímačů a finá|ní aplikace pouzejednoho typu nabízí prostor pro diskuzi.

Z uvedených důvodů doporučuji posuzovanou bakalářskou práci k obhajobě a dle klasifikační
stuonice ii hodnotírn známkou:

Velmi dobře (2'0).



Při obhajobě doporučqji zodpovědět následujicí ott{zky:
l. Do rešeršní člásti jsou zahmuty poměmě úzce vybrané snímaěe a nikoliv zařízení v podobě

adhezorů jako celku, vysvětlete důvďn které Vrís k tomu vedly. Na ákladě ěeho jste tyto
snímače vybíral?

2. Uveďte, prď jste prakticky neuvažoval variantu snímaěe na předpřipraveném místě ramene
adhezoru jako relevantní možnost.

3. Existuje i levnější varianta Vámi vybraného nejvhodnějšiho snímaěe? S jak vellcým poklesem
parametrů snímaěe by to bylo spojeno?
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