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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výpočet torzního kmitání soustrojí a porovnání různých metod výpočtu 
Jméno autora: Bc. Petar Kováč 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je provést výpočet torzního kmitání dieselelektrického soustrojí v ustáleném režimu několika metodami, 
výsledky a metody porovnat. Výstupem mají zdokumentované výpočetní programy. 

 

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. Práce obsahuje přehledný a úplný popis použitých metod a postupů, matematické modely a výsledky 
simulací i jejich porovnání. 

 

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

Posluchač při řešení postupoval logicky. Správně aplikoval poznatky získané z literatury, které jsou v práci podrobně a 
přehledně popsány.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci jsou kvalitně použity postupy, čerpané z literatury. Programy jsou přehledné, dobře komentované. Jsou zhusta 
užívány přibližné vztahy. Posluchač ovládl a správně použil několik různorodých simulačních a výpočtových prostředí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně na vysoké úrovni, sepsána srozumitelně a logicky. Použitá literatura správně citována. 

 

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. 
Je použita  relevantní literatura, správně citována. 

 

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. 
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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. 
 

Prosím o diskuzi otázek: 

1. Jaký je odchylka mezi přibližným vzorcem pro výpočet torzní tuhosti klikového hřídele (8) a reálnou torzní 
tuhostí (kterou lze dnes snadno získat např. MKP modelem)? 

2. V závěru píšete, že „Pro řešení složitějších modelů a simulací je však výhodnější použít GT-POWER, který 
má přehlednější rozhraní a jednodušší možnosti zadávání vstupních parametrů i vykreslování výsledků. 
GT-POWER umožňuje zahrnout výpočtu řadu dalších vlivů, které klasické metody nemohou respektovat.“ 
Které vlivy nedokáže Matlab-Simulink zahrnout? 

3. V programu v Labview je použit (obrázek 58) blok dopravního zpoždění. Jaký je jeho účel, když 
mechanický model soustavy je uvažován jako lineární?  

 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 8.8.2018     Podpis: 


