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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přehled a trendy ve vývoji převodovek terénních automobilů 
Jméno autora: Václav Královec 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Rešerše vlastností pohonů vozidel a jejich statistické zpracování je téma probíhající na katedře automobilů delší dobu. Pro 
tuto práci tedy existují vzory i vypracované postupy. K teoretickým základům, potřebným ke zpracování existuje také 
rozsáhlá literatura. K vyhledání potřebných dat je nutno vyvinout úsilí, ale v principu jsou k dispozici. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 formulované jako Přehled a trendy ve vývoji převodovek terénních vozidel, v anglické verzi přeloženo jako 
powertrains, chápu jako rešerši vývoje převodových agregátů terénních vozidel a jejich propojení. 
Zadání úlohy je rozděleno do následujících bodů: 
1. Rešerše používaných převodových systémů v terénních automobilech. 
2. Návrh vhodných parametrů zachycujících specifiku terénních vozidel. 
3. Zpracování přehledů grafickou formou. 
Řešení druhého bodu není v práci uvedeno, přestože je zřejmé, že nějak proběhnout muselo. Bez něj by nebylo možné 
zpracovat Excelovskou tabulku, ani grafy ve třetí části. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Rešeršní práce vede vždy ke kompilaci informací ze získaných zdrojů. V tomto smyslu je zvolený postup správný. Součást 
postupu je ale i třídění informací podle kvality a jejich systematizace. Postup v těchto fázích z práce příliš jasný není.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práci lze věcně rozdělit na dvě části. První se zabývá popisem systémů pohonu terénních vozidel. Většinou se jedná o 
informace převzaté odjinud, s různou kvalitou. Popisy funkce nejsou vždy srozumitelné, ani správné. Není patrná žádná 
snaha o soustavnost v terminologii, sjednocující pohled na funkci, či konstrukci zařízení. V úvahu beru, že autor BP nemá 
žádnou speciálnější průpravu v oboru konstrukce vozidel. Tím spíše si ale myslím, že měl využívat znalosti a dovednosti, 
které již získal a použít při zpracování např. kinematická schémata namísto převzatých propagačních obrázků. Na jejich 
základě pak mohl dospět i k vhodné klasifikaci. V práci uvedené příklady konstrukce vozidel jsou silniční vozy 4x4 nikoli 
terénní vozy. Autor se vůbec nezabývá nákladními, resp. vícenápravovými vozidly. Omezený prostor práce to může 
vysvětlit, ale věc by si zasloužila zmínku. 
Druhá část obsahující grafy se vyznačuje spíše kvantitou, než kvalitou. Grafů je velký počet a jejich volba je nepromyšlená. 
Tím nemají správnou vypovídací hodnotu. Zde je ale potřeba hlubší vhled do dynamiky vozidla, který autor v této fázi 
studia nemá omluvitelně. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 
Po formální a jazykové stránce je práce mírně nadprůměrná, množství překlepů je malé, některé nedostatky jsou 
v popisech grafů (g 8-12…,g 25, g 31, atd.). Za nevhodný považuji i cizojazyčný popis některých obrázků.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Vložte komentář.  
V seznamu literatury je uvedeno 33 zdrojů různé kvality. Kromě několika učebnic třech katalogů (které pravděpodobně 
sloužily jako zdroj hodnot parametrů), jsou všechno webové odkazy na zdroje různé kvality. Odkazy na tyto zdroje jsou 
provedeny důsledně a pečlivě. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce je rešeršního charakteru z oblasti, kterou autor v rámci svého studia dosud neabsolvoval (přenosová ústrojí 
vozidel). Musel si tedy řadu znalostí doplnit v rámci řešení své BP. 

Mezi klady práce hodnotím:  

 Shromáždění množství číselných údajů o řadě terénních vozidel a jejich zapracování do Excelové databáze. 

 Provedení řady grafických výstupů z této databáze. 

Úroveň práce snižuje: 

 Místo sledování vývojových trendů se první část práce zabývá často jen popisem funkce jednotlivých 
agregátů. 

 Malá snaha o zhodnocení a utřídění získaných poznatků. 

 Chybějící popis výběru veličin, charakterizujících vozidla (seznam, důvody výběru, vývoj parametru, 
souvislost s ostatními). 

 Nepromyšlená skladba prezentovaných grafů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
Datum: 24.8.2018     Podpis: Ing. Jan Baněček Ph.D. 


