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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tribologie pro letecké aplikace. 
Jméno autora: Mikoláš Rendl 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Oponent práce: Ing. Michal Pakosta, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Kriminalistický ústav - PČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce je zaměřena na rozbor tribologie jako vědního oboru zabývajícího se třením a jeho účinky a její aplikaci 
pro navrhování v oblasti leteckého průmyslu. 

 

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. 

Diplomová práce je zaměřena na rozbor tribologie jako vědního oboru a jeho aplikaci pro letecký průmysl. Výsledky 
experimentu jsou vyhodnoceny, přehledně zpracovány a diskutovány. 

 

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

Zvolený experiment odpovídá, dle mého názoru, účelu práce a je tedy v souladu se zadáním diplomové 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. 
Zadání diplomové práce je postaveno tak, aby diplomant provedl rozbor tribologie, zejména pro letecký průmysl, který se 
dá považovat za jedno z nejpokročilejších odvětví. Je nutno uvažovat obrovské zátěže, výkon a životnost v neposlední řadě 
také bezpečnost. Pro třecí členy jsou navrhovány speciální povrchové úpravy s výbornými mechanickými a tribologickými 
vlastnostmi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je psána přehledné a je poměrně snadné se v ní orientovat. Rozsah práce lze považovat za přiměřený 
rozsahu diplomových prací. 

 

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. 
Seznam použité literatury odpovídá rozsahu diplomové práce. 

 

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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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
Diplomant beze zbytku na velmi dobré úrovni splnil, co se od něho očekávalo a co bylo také předmětem zadání 
diplomové práce. 
Práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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