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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tepelné namáhání vstřikovače dvoupalivového vznětového motoru 

Jméno autora: Jakub Šál 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: 12120 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Vávra, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 12201 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce reflektuje potřebu zajištění spolehlivého chodu zkušebního vznětového dvoupalivového motoru při provozu 
s velkým poměrem plynného paliva ke kapalnému palivu. Úloha je náročnějším inženýrským zadáním, kombinuje 
konstrukční práci doplněnou o výpočetní a experimentální část. 
 

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. 

Zadání bylo splněno. Měření teploty na špičce vstřikovací trysky při jednopalivovém i dvoupalivovém provozu bylo 
realizováno. V práci navržená úprava hlavy válce a chladicího pouzdra trysky byla zadána do výroby. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Diplomant s vedoucím práce konzultoval pravidelně. Aktivně a samostatně se zapojil do úlohy měření teploty na špičce 
vstřikovací trysky, připravil podklady pro úpravu hlavy válce. Úprava hlavy a měření se následně realizovalo. Výpočty 
tepelného namáhání pomocí software GT Power by však zasluhovaly více úsilí. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant dokázal měření teploty špičky trysky na motoru v dvoupalivovém režimu realizovat. I přes krátkou životnost 
termočlánků v běžícím motoru se podařilo získat informaci o teplotě na špičce vstřikovací trysky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Všechna formální kritéria diplomová práce splňuje. Práci by prospělo, kdyby student věnoval více času jazykové korektuře. 
Text je srozumitelný. Grafická úroveň je velmi dobrá a přehledná. 

 

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. 
Práce obsahuje pěkně zpracovanou rešerši odborné literatury a patentů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Funkčnost navrhovaného díla se do doby psaní posudku nepodařilo ověřit. Vzhledem k pečlivému přístupu diplomanta 
vznikly předpoklady k tomu, aby výsledné dílo skutečně fungovalo. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce pěkně dokumentuje návrh opatření pro snížení tepelného namáhání vstřikovací trysky v 
dvoupalivovém motoru. Student se nezalekl prvních nezdarů při přípravě experimentů s předem nejistým 
výsledkem. Vzniklo tak množství cenných poznatků a podkladů pro další výzkumné práce. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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