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ll. HoDNocENí JEDNoTllvÝcx rnlrÉntí
Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce,
Téma práce bylo průměrně náročné povahy.

prumerne narocne

SpIněnízadání splněno
Posud'te, zdo předloženó závěrečná práce splňuje zadóní. 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 ve všech bodech.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře
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.
vložte komentář,

Odbornáúroveň C-dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné próce, využití znalostí získoných studiem o z odborné literatury, využití podktadů a
dat ziskaných z praxe.
Odborná Úroveň diplomové práceje hodnocena klasifikačním stupněm dobře. Studentvyužil znalosti nabyté předchozím
studiem. Student se v práci dopouští občasných chyb v terminologii.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posudte spróvnost používání formálních zápisů obsažených v práci, Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
V práci by bylo vhodné upravit obsah jednotlivých kapitol a zvýšit tak přehlednost práce. Vedoucí diplomové práce kladně
hodnotí rozšíření práce a hodnocení splnění požadavku i dle předpisu LTF-UL.

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení zóvěrečné próce. 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 bibtiografické citace úptné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
V práci není zcela iasné oddělení dat a vlastních výsledků. Konkrétně se jedná o kapitolu 9.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, např. k úrovni teoretických výstedků, nebo k úrovni o
funkČnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentólní zručnosti apod.
Vedoucí kladně hodnotí použití metody konečný prvků pro pevnostnívýpočet motorového lože. Vzhledem k povaze práce,
která má shrnovat nabyté znalosti z předchozího studia, by bylo vhodné také aplikovat alespoň zjednodušený analytický

umístěnívětšiny tabuIek výsledných hodnot do
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Diplomová práce je dobré úrovně, průměrně nóročné problematiky. Próce splňuje veškeré body zadání, dále je nad
rámec zadóní rozšířena o předpis LTF-UL a o výkresovou dokumentaci vybraných částí motorového lože. Autor
v práci definuje typy motorových loží a volí nejvhodnější variantu. Tato varianta je pak dále zpracavávóna, Autor
většinu pevnostní problematiky řeší metodou konečných prvků v nadstavbě programu Siemens NX. Poslední část
próce je věnována návrhu náhrady pohonného agregátu a sil působících na nóhradu agregátu pro účely pevnostních
zko uše k navrže néh o moto rov é h o lože.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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