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Pan Ing. Petr Hejtmánek, doktorand Ústavu automobilního a dopravního inženýrství FSI 

VUT v Brně, zpracoval disertační práci na téma: „Vliv aerodynamických parametrů na jízdní 

vlastnosti vozidel“, která včetně příloh obsahuje 118 stran textu. Samotná práce je členěna do 

13 hlavních kapitol. 

V úvodních kapitolách disertant zdůrazňuje potřebnost řešení vybrané problematiky, 

rozebírá její výchozí stav a definuje cíle práce.  

Vlastní práci začíná disertant popisem sestavení matematického modelu, definuje užívané 

parametry vozidla, vybírá a definuje jízdní manévry, uvádí měření jízdních manévrů a provádí 

validaci vytvořeného základního modelu. Dále základní model v několika fázích modifikuje 

implementací poddajnosti řízení, zpřesněním hmotnostních parametrů, úpravou modelu 

pneumatiky a konkretizací přenosu zatížení při jednotlivých jízdních manévrech. Následně 

provádí validací modifikovaných modelů a porovnává jejich výsledky. Závěrečné kapitoly 

práce věnuje citlivostní studii pro ohodnocení vlivu aerodynamických parametrů na statickou 

a dynamickou řiditelnost vozidla a také pro srovnání vlivu aerodynamiky s vlivem ostatních 

vstupních parametrů modelu. 

V závěru práce disertant hodnotí dosažené výsledky, konstatuje, že všechny vytýčené cíle 

disertace byly splněny a naznačuje potenciální možnosti pokračování řešení problematiky.. 

Práce obsahuje použité informační zdroje, seznam použitých zkratek a symbolů, seznam 

obrázků a tabulek, přílohu A - Protokol z měření WKI (aerodynamický tunel koncernu 

Volkswagen AG Windkanal) a přílohu B - Seznam kanálů z měření jízdních manévrů. 

Po pečlivém prostudování předložené disertační práce konstatuji následující skutečnosti: 

• Práce se věnuje vysoce aktuálnímu tématu, které bezprostředně souvisí s bezpečností 

moderních dvoustopých motorových vozidel. 

• Cíle disertace vytýčené na jejím počátku byly splněny. 

• Disertant zvolil správný postup řešení, dosažené výsledky tomu odpovídají a lze je 

považovat za přijatelné.  

• Přínos disertanta a praktický význam jeho disertační práce spočívá v sestavení a 

experimentálním ověření matematického modelu, který umožňuje studovat vliv 

aerodynamických a dalších parametrů vozidla na jeho jízdní vlastnosti. Cenná je i 

možnost, využívat vytvořený matematický model již v ranných stádiích návrhu a vývoje 

vozidel. 



• Formální úprava a jazyková úroveň zpracování disertační práce je přes řadu drobných 

nedostatků na velmi dobré úrovni. Práce je členěna logicky, přehledně, vysvětlení 

obtížných pasáží jsou velmi dobře srozumitelná.  

• Předložené teze obsahují všechny podstatné části disertační práce a splňují předepsané 

požadavky. Jejich vytištění v Edici PhD Thesis však doporučuji až po opakovaném 

pečlivém přečtení a odstranění překlepů a drobných stylistických nedostatků. 

K disertační práci a doktorandovi mám následující připomínky a dotazy: 

• Formulaci: „ ... celosvětová populace vozidel ... “ uvedenou v úvodu práce nelze 
považovat za exaktně správnou. Proč? 

• V úvodu své práce disertant konstatuje, že mezi prvky aktivní bezpečnosti patří hlavně 
jízdní vlastnosti vozidla. Neuvádí však nejdůležitější prvek aktivní bezpečnosti! Který to 
je? 

• V čem spočívá výchova řidičů, která se dle mínění disertanta: „ ... v neposlední řadě podílí 
na klesajícím trendu počtu nehod ...“? 

• Co vyjadřuje pojem „tlak pneumatiky“, který je dle tvrzení na str. 28 dole základním 
parametrem definujícím vlastnost pneumatiky? 

• V Tab. 4, na str. 33 „Přehled všech vstupních parametrů“ je uvedeno „Nominální zatížení 
kola FNOMIN“ s rozměrem [kg]. K jaké chybě by to vedlo, pokud by tento údaj byl 
považován za správný? 

• Seznam použitých zkratek a symbolů je neúplný, nejsou v něm například uvedeny 
symboly Cαi(FZi) a  FZi použité v rovnicích  (17) a (18) na str. 29.  

• Cíl práce původně předpokládal vytvořit matematický model s požadavkem minimálního 
počtu vstupních parametrů. Po neuspokojivém výsledku validace uvedeného modelu byl 
počet vstupních parametrů navýšen. Co a jak se z pohledu praktického využití modelu 
touto skutečností změnilo (náročnost přípravy, čas výpočtu atd.)? 

• Které závěry a dosažené výsledky byly pro disertanta nejvíce překvapivé (neočekávané)? 

• K jakým konkrétním krokům povede využití výsledků disertační práce při vývoji nového 
automobilu? 

Závěrem konstatuji, že Ing. Petr Hejtmánek vytvořil disertační práci velmi dobré úrovně. 

Svým přístupem k řešení zadané problematiky, vyhledáním četných publikovaných zdrojů 

informací a jejich vhodnou interpretací pro dosažení vytýčených cílů jednoznačně prokázal, 

že je schopen samostatné vědecké činnosti. Navíc z popisných částí práce je zřejmé, že 

disponuje i nemalými pedagogickými schopnostmi. Disertační práci doporučuji k obhajobě a 

po úspěšné obhajobě doporučuji Ing. Petru Hejtmánkovi udělit akademický titul Ph.D. 

 
 
 

V Brně 9. srpna 2013                                                       Doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. 


