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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj části bezdotykového těsnění 
Jméno autora: Vojtěch Jansa 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph. D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je vázáno na firemní potřebu těsnit bezkontaktně vstupní a výstupní hřídel převodovek kolejových vozidel. Nářočnost 
je dána tlakem firmy najít aplikovatelné řešení. 
 

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. 

Práce obsahuje přehled těsnících systémů i teoretickou část. Tato rešerše se opírá o vhodně volenou literaturu. Vlastní práce 
obsahuje analýzu problémů stávajícího řešení a návrhy vlastního řešení. Zadání je splněno. 
 

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. 
Student pracoval samostatně a opíral se především o konzultace ve firmě. S vedoucím práce konzultoval dílčí výsledky na 
dohodnutých konzultacích. Student doložil, že je schopen samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využil znalostí získaných studiem, např. strana 20 a dále. Dovede používat literaturu i podklady z praxe. Díky tomu je 
odborná úroveň zcela odpovídající bakalářské práci.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má správnou strukturu, texty jsou srozumitelné, obrázky a rovnice čitelné. Obsahuje drobné jazykové chyby.  

 

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. 
Student se opírá o vhodný výběr zdrojů, které v práci také cituje.  
 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student přijal aktuální průmyslové zadání, které řeší problematiku utěsnění převodovek, které pracují v obtížných 
provozních podmínkách. Výborně komunikoval s firemním konzultantem a vhodným způsobem i s vedoucím 
práce. Téma je náročné a student dospěl k vlastním návrhům včetně labyrintového těsnění vytvořeného pomocí 
3D tisku. To velmi  oceňuji.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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