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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Bezprodlevová motocyklová převodovka 
Jméno autora: Jan Stránský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Gabriela Achtenová 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant měl zpracovat návrh motocyklové převodovky. Téma návrhu převodovek se na ústavu automobilů cyklicky 
opakuje již několik desetiletí. Pan Stránský mohl mít velké množství velmi kvalitně zpracovaných předloh. Navíc 
diplomovou práci zpracovával ve firmě Ricardo, která se vývojem převodovek zabývá a jistě měl k dispozici mnoho 
materiálů i odborných názorů. 

 
Splnění zadání splněno s většími 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. 
V první větě zadání je vypracujte návrh … převodovky … s kulisovým řadicím mechanismem. Pan Stránský sice několik 
obrázků řadicího mechanismu ve své práci má, ale návrhem se nezabýval. Stejně tak je otázka, zda lze považovat za 
splněnou druhou větu zadání, kdy měl student věnovat pozornost rozfázování řazení a jeho dynamice. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce F - nedostatečně 
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 nepovažoval za nutné na konzultace docházet. Viděli jsme se prakticky jen při obhajobách jednotlivých projektů, 
které vždy dopadly na hraně prostupnosti. Finální projekt obhajoval až po odevzdání práce.  

 
Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z odborného hlediska se pan Stránský ve své diplomové práci zabýval návrhem odstupňování převodovky, které je 
probíranou látkou v magisterském studium. Tuto kapitolu si však autor zjednodušil na zprůměrování hodnot 
konkurenčních motocyklů, a to ještě tak, že to v práci není dobře popsáno, protože se nejedná o čisté aritmetické 
průměry. Jedinou ukázkou zvládnutí látky z magisterského studia je pilový diagram. Dynamická charakteristika motocyklu 
již počítána není.  
Schéma hnacího ústrojí motocyklu – další součást výuky v magisterském studium – je na str. 20. Chybí tam spojka a 
převodné ústrojí je symbolizováno tak, že vypadá, že primární převod není integrální součástí převodovky. Schéma 
převodovky na str. 22 je mnohem detailnější, avšak zahrnuje pouze dva hřídele. Autor se tam opět dopustil nepřesnosti, 
protože ze schématu vyplývá, že dvě ozubená kola jsou přímo vyrobena na vstupním hřídeli, což ovšem odevzdané výkresy 
nepotvrzují. Navíc spojku a stálý převod z tohoto schématu vynechal úplně. 
Další oblastí, kterou se Jan Stránský zabýval, byl návrh přímého čelního ozubení. Úroveň jeho podání výpočtů (geometrie je 
shrnuta na str. 31) a pevnostní výpočty na stranách 46 až 49 neodpovídají svojí úrovní ani střední průmyslové škole 
strojnické. Namátkou uvedu – modul je veličina bezrozměrná, jednotkové posunutí je v mm, korekce u soukolí III. stupně 
není uvedena vůbec, součinitel trvání záběru není uveden. Materiál ozubených kol je zvolen 14240, materiál hřídelů je ocel 
16 420. Ačkoliv je jedno ozubené kolo součástí hřídele, není rozdíl zohledněn v pevnostním výpočtu. 
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Výpočet průhybů hřídelů je proveden v programu MITCalc, dále se zabýval výpočtem drážkování a zubových spojek. 
Úroveň výpočtů a prezentace výsledků odpovídá v tomto rozsahu bakalářské práci. U zubových spojek zvolil podřezání 
boku zubu 1°. Zcela postrádám úvahu, zda systém nebude samosvorný, či zda se nebude naopak rychlost sama vyřazovat? 
Výkresová dokumentace. 
Výkresová dokumentace je podobně jako celá práce provedena velmi minimalisticky. Sestava je provedena bez většího 
zájmu o zásady technického kreslení, a to ať už se jedná o ozubení, drážkování nebo šrafování. Díky tomu, že chybí skříň, 
nebo alespoň její náznak, tak se autor vůbec nemusel zabývat uložením ložisek, stejně jako řešit rozměrové obvody.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Od strany 40 se pan Stránský přestal obtěžovat se značením os v grafech. V práci se nevyhnul překlepům a nepřesnostem. 
Například moment i otáčky vstupního hřídele s ohledem k motoru násobí (špatně je pouze zápis, nikoli výpočet). Na 
některých obrázcích jsou přidána čísla jako odkazy na legendu, bohužel legenda není doplněna. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Citace v textu se objevují jen v rešeršní části. U obrázků nejsou odkazy vůbec. Ve výpočetní části zmizely zcela. 

 
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. 
Nemám. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce má zajímavé téma a kombinací se zaměstnáním ve společnosti Ricardo z toho mohla být velmi 
zajímavá diplomová práce. Už dlouho jsem však neměla v rukou závěrečnou práci, u které by autor tak jasně dával 
najevo, že kvalitu nepovažuje za důležitou. Váhala jsem, zda nezvolit klasifikační stupeň F. Domnívám se, že pan 
Stránský by měl získat šanci, aby přesvědčil komisi o svých kvalitách. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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