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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH KONSTRUKCE JEDNOOSÉHO ZEMĚDÉLSKÉHO VLEKU 
Autor práce: Martin MAZURA 
Typ práce: Bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Roman UHLÍŘ, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání méně náročné 
Zadání je vypracováno pro účely standardního ověření znalostí studentů základního studia. Aplikace znalostí je prokázána 
na případu návrhu zemědělského vleku. Zadání považuji vzhledem k charakteru prací za méně náročné. 

 

Splnění zadání Splněno 
Podle zadaných cílů práce jsou vypracované dílčí i celkové části práce v souladu se zadáním. Souhrn výsledků, dosažených a 
citovaných v závěru práce odpovídají dle mého pohledu zadavateli práce. 

 

Zvolený postup řešení správný 
V práci uvedený postup řešení odpovídá standardům při návrhu podobných konstrukčních celků.     

 

Odborná úroveň – Rozbor práce C – dobře 
Provedené MKP výpočty nemají oporu v okrajových podmínkách, ty v práci zcela chybí.  
V kapitole 7.2 není zobrazeno náhradní schéma pro výpočet šroubového spoje.  
V kapitole 7.3 není zobrazeno náhradní schéma svarového spoje, který je podroben analytickému výpočtu (str. 38 a dále). 
Není jasné, co autor práce počítá.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B – Velmi dobře 
V práci jsem shledal pouze drobné formální nedostatky. Vzhledem k přiřazení práce autorovi mi vadí forma vyjadřování 
v množném čísle (…jsme,…jsme, ..jsme). Jsem na pochybách, zda autor práce celou práci skutečně vypracoval samostatně.    

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A – výborně 
Použité zdroje, které student vyhledal, jsou v souladu s oblastí problematiky, kterou vedoucí práce zadal. Nenalezl jsem 
žádné závažné chyby ve formálním zápisu citací.   

 

Další komentáře a hodnocení 
Bez komentáře 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Student Martin MAZURA vypracoval závěrečnou diplomovou bakalářskou práci v souladu se zadáním a s vytýčenými 
cíli. Mám však k vypracované práci několik připomínek a dotazů, které uvádím v otázkách k obhajobě práce.     
 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Na str. 16 je uvedeno, že: Tato náprava je dimenzována pro statické zatížení jednoosého návěsu 4100 kg 
při rychlosti 40 km/h. Statické zatížení bych předpokládal při nulové rychlosti. Vysvětlete, prosím, Vámi 
uvažovaný případ provozního zatížení.  

2) Zobrazte náhradní schéma šroubového spoje pro účely kapitoly 7.2. Popište postup výpočtu spoje. 
3) Zobrazte náhradní schéma pro svarový spoj v kapitole 7.3. Popište postup výpočtu spoje. 
4) Ve kterých kritériích by navrhovaný návěs nevyhověl směrnicím, podle kterých návěs navrhujete? 

 
 
 Předloženou bakalářskou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B – velmi dobře. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 17. 08. 2020 ....................................... 

Ing. Roman UHLÍŘ, Ph.D. 
oponent práce 

 
 
 


