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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Analýza unašeče řetězu (Contra s.r.o.) 
Jméno autora: Bc. Marek Cypzirsch 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ú 12105.1 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Ú 12105.1 – odbor pružnosti a pevnosti 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předložená práce vychází z námětu, který pan Cypzirsch získal ve firmě Contra spol. s r. o. Firma se zabývá výrobou 
řetězů pro nejrůznější účely. V daném případě se jedná o speciální řetěz používaný v potravinářském průmyslu při 
výrobě čokolády. 

 
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 vycházelo z dosavadních zkušeností z provozování tohoto typu řetězu, kdy docházelo k únavovým poškozením 
dříku unašeče. Pan Cypzirsch provedl podrobnou analýzu současného stavu včetně výpočtu různými způsoby. Dále 
navrhl různé konstrukční úpravy, pro které opět provedl pevnostní a únavové výpočty. V závěru pak všechny varianty 
přehledně srovnal a ukázal nejvýhodnější 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Pana Bc. Marka Cypzirsche znám již z dob jeho bakalářského studia. V magisterském studiu si aktivně sám zajistil 
zajímavé téma z praxe. Následná spolupráce s vedoucím práce byla na vysoké úrovni, kdy pan Marek Cypzirsch chodil 
pravidelně na konzultace, kdy jsme společně probírali jím navržené postupy a konstrukce. Zejména v konstrukční části 
přicházel s dalšími náměty, které by však již přesahovaly rámec zadání a rozsah běžný pro diplomovou práci. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Pan Cypzirsch ve své práci využíval velmi dobře znalostí získaných studiem oboru Aplikovaná mechanika na FS ČVUT 
v Praze a úspěšně je propojoval s informacemi od původního zadavatele práce, i když ten nebyl vždy zcela ochoten 
poskytnout diplomantovi dostatečné zázemí (proto např. neposkytl ani fotografii celé linky provozované v Anglii). 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána přehledně a srozumitelně, její členění odpovídá běžným zvyklostem včetně odpovídajícího zařazení 
obrázků do práce, což usnadňuje čtenáři orientaci. Jen v jednom případě se pan Cypzirsch tohoto pravidla nedržel, ale to 
nemá zásadní význam pro celou práci. 
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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. 
V práci pan Marek Cypzirsch používal jednak zdroje doporučené v zadání práce a jednak samostatně vyhledával 
dostupné informace a podklady. Citování je vždy provedeno v souladu s normami a citační etikou. 

 
Další komentáře a hodnocení 
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. 
Předložená diplomová práce splnila všechny body zadání a v konstrukční části je i překročila (navrženy celkem 4 možné 
úpravy stávajícího stavu). Bude nyní záležet na původním zadavateli, zda návrhy pana Marka Cypzirsche použije při 
modernizaci stávajícího zařízení. Pan Bc. Marek Cypzirsch touto prací osvědčil své schopnosti samostatné práce 
s využitím různých zdrojů. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Diplomová práce pana Bc. Marka Cypzirsche splňuje všechny požadavky kladené na vysokoškolskou kvalifikační 
práci, a proto jí navrhuji k obhajobě před komisí pro SZZ na studijním oboru Aplikovaná mechanika 
v navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství.    
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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