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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nekonvenční konstrukce kolové skupiny automobilu 
Jméno autora: Daniel Sviták 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Jindřich Hořenín 
Pracoviště oponenta práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá bakalářské práci. 

 

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. 

Nenašel jsem nedostatky z hlediska splnění zadání. 
 

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

Student zvolil správný postup návrhu, vytvořil několik variant konstrukce a zvolil dle svého názoru nejvhodnější variantu.. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Na str. 12 mezi nevýhodami chybí zmínka o výrazném nebezpečí poškození ložiska nečistotami, které jsou do něho vháněny 
odstředivou silou a těsnění musejí snášet výrazně vyšší rychlosti. Z popisu zástavby ložiska není zcela jasné seřízení ložiskové 
vůle. Na str. 23 použití pružných podložek ve styku s Al slitinami není vhodné, pod pružnou podložku se musí vložit plochá 
podložka, nebo pružnou podložku vůbec nepoužívat. 
Na str.37 není v pořádku výsledek u vztahu (36) 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Z hlediska formální a jazykové úrovně je práce na velmi dobré úrovni. Obrázek č. 2 na str.4, by si  zasloužil překreslit, tato 
kopie je nečitelná. Na str. 28 „ vkládání pístu do spalovacího prostoru“ mělo by být „ vkládání pístu do válce“ 

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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 jsou provedeny správně. Pouze jsou zde následující nedostatky.. U zdroje 9 a 10 je totožný odkaz,  u zdroje 16 a 19 
nelze odkaz otevřít 
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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. 
Bylo by vhodné upravit vnější kroužek tak aby nečistoty a voda nebyly odstředivou silou vtlačovány do ložiska, ale 
byly odstřeďovány ven z ložiskového uzlu. Vytvořit odstředivé krytky a vlastní těsnění bude zajišťovat pouze únik 
maziva z ložiska. Konstrukce nabízí použití ložiska s dynamickým průměrem 160 mm. Použitím tohoto ložiska se 
sníží rychlosti v ložisku a v těsnění ložiska. Zástavba bude kompaktnější  a lehčí při zachování stejného průměru 
brzdového kotouče.  

Proč jste nepoužil ložisko s dovolenou rychlostí 20 m/s, které používají jiné týmy formule viz. 
https://www.franke-gmbh.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/files/de/Flyer_KarbonDE.pdf 

nebo obdobnou konstrukci doporučovanou výrobcem ložisek. 
V práci mi chybí následující: 
Technické parametry a rozměry navrhovaného ložiska 
Výpočet rychlosti v ložisku 
Zástavbový výkres se základními rozměr návrhu. 

 
 
 

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. 
 

Student zvolil správný postup návrhu, vytvořil několik variant konstrukce a zvolil dle svého názoru nejvhodnější variantu. 

V konstrukci by bylo potřeba se dále věnovat rychlosti v ložisku a to buď zmenšením průměru ložiska, nebo změnou 
konstrukce, která umožňuje dosažení dvojnásobných rychlostí. Zvolená konstrukce má problematické řešení ochrany proti 
nečistotám, které v tomto případě budou odstředivou silou vtlačovány do ložiska. 

 

Mám na studenta následující dotazy: 

1) Jaká je rychlost v ložisku? Splňuje technické parametry ložiska? 
2) Porovnání hmotnosti původního řešení a nového návrhu. 
3) Jakým způsobem se seřizuje vůle ložiska? 
4) Proč jste nepoužil ložisko s dovolenou rychlostí 20 m/s, které používají jiné týmy formule  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.8.2019     Podpis: Ing. Jindřich Hořenín 
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