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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Silové zatížení a průtokové vlastnosti výstupního hrdla vzduchového 
Jméno autora: Bc. Michaela Krátká 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Kornel Maráz 
Pracoviště oponenta práce: MANN+HUMMEL Service s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové části bych hodnotil jako náročnější a to z důvodu širokého zásahu diplomové práce: vysoká organizační 
náročnost na logistiku výroby vzorků (vyrobené v Thajském království), simulace různých scénářů až po provádění měření, 
testů a experimentů.  

 

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. 

Cíl práce byl splněn v plném rozsahu a výsledky se dají použít pro praxi. Práce obsahuje množství měření a simulací, které 
byli vhodně zvoleny zkombinovány za účelem dosažení kýženého výsledku.  

 

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

Zvolený postup řešení zadané problematiky byl zvolen správně. Po teoretickém objasnění problematiky následovaly 
návrhy možných variant řešení, následně tato řešení byla systematicky buď simulací nebo výrobou vzorků a následného 
měření prozkoumávána. Na základě těchto dat bylo závěrečným ujednáním navrhnuto řešení.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Práce může sloužit jako „lessons learned“ pro správný výběr tloušťky materiálu 
v afektované oblasti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce vykazuje vysokou technickou jazykovou úroveň. Text je zde dostatečně doplněn ilustracemi, které jistě dopomohou 
k porozumění problematice, např. str. 39. Student správně volil a používal odborné termíny, rozsah práce je adekvátní.  

 

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. 
Výběr použité literatury byl svolen správně a citlivě ke zvolené tematice. Oceňuji rovněž zvolení cizojazyčné literatury a 
použití technické dokumentace výrobců hadicových spon (Norma). 
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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. 
Při grafické interpretaci výsledků MKP nebyla zvolena stejná barevná stupnice (např. obr. č 76 vs. 77), což zvyšuje 
náročnost vyhodnocení výsledků.  

 
 
 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Doplňující otázka: 
Jak by bylo možné dosáhnout vyššího stupně korelace mezi výsledky experimentálního měření a simulací, 
kterých bylo v práci použito? 
 
 
 
Datum: 27.8.2019     Podpis: Ing. Kornel Maráz 

  


