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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH BRZDNÉHO MECHANISMU ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ 
Jméno autora: Martin PROCHÁZKA 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Pavel Mossóczy 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Cílem práce je konstrukční návrh brzdného mechanismu zkušebního zařízení. Základem návrhu mechanismu je rešerše 
zaměřená na hydraulické brzdné mechanismy. Konstrukční část práce obsahuje návrhové, kontrolní výpočty, 3D model a 
výkresovou dokumentaci. Zadání práce hodnotím po odborné stránce jako náročnější.  

 

Splnění zadání splněno 
Teoretická i praktická konstrukční část včetně výkresové dokumentace byla vypracována kvalitně a v požadovaném rozsahu. 
V rámci konstrukčního návrhu byl vypracován 3D model hlavních částí hydraulického brzdného mechanismu. Předložená 
práce splňuje zadání. 

 

Zvolený postup řešení správný 
V teoretické části práce autor správně provedl rozbor hydraulických brzdných systémů. Zvolené konstrukční řešení 
mechanismu na základě rešerše lze hodnotit jako vhodné. V konstrukční části autor práce postupuje při řešení brzdného 
mechanismu metodicky správně.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Práci hodnotím z hlediska odbornosti stupněm velmi dobře. V praktické části zprávy jsou správně aplikovány poznatky 
získané studiem a z odborné literatury. Problematika hydraulických brzdných systémů je v rešeršní části práce popsána 
přehledně, vytknul bych pouze, že autor mohl uvést více příkladů aplikací v průmyslu. Návrhové a kontrolní výpočty 
v konstrukční části jsou doplněné podrobným popisem pro seřízení a provoz mechanismu. V poslední kapitole autor uvádí 
2 tabulky pro posouzení vlivu změn některých parametrů na provoz zařízení. Tato část mohla mít podrobnější komentář.  
Práce předpokládá využití získaných výsledků v praxi a lze na ni dále navázat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Konstrukční návrh a výkresová dokumentace splňují z formálního hlediska požadavky na tvorbu technické dokumentace. 
U výkresové dokumentace vytýkám určitou nepřehlednost. Textová část práce má logickou strukturu, obsahuje všechny 
přílohy. Jazyková úroveň je velmi dobrá. Jako menší formální nedostatek uvádím pouze částečně setříděný seznam veličin. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce obsahuje vhodnou odbornou literaturu odpovídající tématu práce, použité zdroje jsou citované podle norem a 
v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Zde uvádím několik připomínek k výkresové dokumentaci. Je zde velké množství pohledů a řezů, případná optimalizace by 
určitě byla ku prospěchu, přestože jejich rozmístění je v zásadě správné. Především se jedná o výrobní výkres tělesa třmenu, 
některé řezy by zde bylo možné nahradit např. lomeným řezem. Dále upozorňuji, že v řezu D – D hrozí reálné nebezpečí 
provrtání závitového otvoru M8 do vývrtu pro pístek (Ø52H7). Závit M14x1,5 pro přívod hydraulického oleje je na výkrese 
kótovaný 2x (duplicita). U sestavných výkresů válců postrádám kótování max. zdvihu válců, u sestavy třmenu chybí zakreslení 
polohy brzdné kolejnice a kóta pro seřízení brzdových destiček. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je řešena v souladu se zadáním, obsahuje kvalitní rešerši dané problematiky. Praktická část práce obsahuje 
funkční řešení návrhu hydraulického brzdného mechanismu vytvořeného ve 3D programu. Návrhové a kontrolní 
výpočty v konstrukční části jsou doplněné podrobným popisem pro seřízení a provoz mechanismu. Provedení 
výpočtové části i výkresové dokumentace splňuje požadavky na tvorbu technické dokumentace. Práce je kvalitní a 
lze na ni dále navázat. Autor práce prokázal schopnost aplikovat poznatky získané studiem a z odborné literatury. 
Předložená práce splňuje rozsahem i zpracováním požadavky na provedení BP. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Uvítal bych podrobnější výklad vlivu změn vybraných parametrů na brzdný mechanismus (viz. Tab. I a II). 
2. Jaké byly důvody pro volbu materiálu výkovku uvedeném na výrobním výkrese tělesa třmenu?  
3. Uveďte nejčastěji požívané oceli vhodné na výkovky dle ČSN a EN, případně jejich tepelné zpracování. 

 

 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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