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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měření průtokových vlastností hlavy válců motoru EA211 
Jméno autora: Ondřej Vyštein 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Petr Hatschbach, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav automobilů, spalovacích motorů a 

kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
V rámci bakalářské práce měl student za úkol seznámit se s problematikou zjišťování průtokových a vírových vlastností 
sacích kanálů spalovacích motorů a provést úpravu přípravku na měření úrovně příčné rotace náplně ve válci motoru. Dále 
měl provést úpravu metodiky měření a vyhodnocení s cílem zrychlení celého měření. Vše měl podrobit ověření porovnáním 
výsledků získaných různými metodikami a z naměřených dat z různých sacích kanálů hlav motorů. Měření na jedné takové 
hlavě také samostatně provedl. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Aktivita a samostatnost studenta byla velmi dobrá. Student docházel na konzultace, studoval doporučenou literaturu a včas 
plnil domluvené úkoly. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Posuzování vírových vlastností kanálů je tradiční úloha při hodnocení vnitřní aerodynamiky během procesu výměny náplně 
ve válci. Osvědčeným způsobem experimentálního zjišťování úrovně příčné rotace náplně (tumblu) je měření příslušné 
složky toku momentu hybnosti. Na ČVUT v Praze používaný měřič vlastní konstrukce měl poměrně časově náročnou 
metodiku měření danou nejistotou jaké mohou být účinky složitého proudění na integrující element měřiče.  
Bylo prokázáno, že zjednodušení spočívající v redukci počtu měřených bodů na polovinu je teoreticky možné, bylo ale nutné 
experimentální ověření, jestli je tomu tak i v praxi. 
Student popsal celý postup vyhodnocení měření i teoretická východiska pro zjednodušení – zmenšení počtu měření. Pro 
hlavu motoru s vrtáním 74,5 mm připravil výměnné vložky měřiče, nechal je vyrobit technologií 3D tisku a provedl ověřovací 
měření. Student připravil excelovskou tabulku přímo použitelnou pro vyhodnocení naměřených hodnot, která bude 
v budoucnu při práci s měřičem tumblu využívána. 
Spolu s dalšími, jindy naměřenými daty, provedl rozbor vlivu zvolené metodiky vyhodnocení na výslednou hodnotu 
naměřené příčné složky toku momentu hybnosti, resp. příčného vírového čísla. Chyba zjednodušením způsobená je v relaci 
s očekávanými nejistotami celého měření a je tedy možné bez problémů v budoucnu použít zjednodušený postup. Získá se 
tím cca 40% časová úspora. 
Výsledky rozborů různých způsobů vyhodnocení jsou uvedeny v tabulkách v příloze práce, bohužel k práci není tento 
excelovský soubor přiložen, což by pro případné další rozbory bylo vhodné. 
Text práce je také na velmi dobré formulační úrovni, jen občas je použitý nesprávný termín („směrodatná odchylka“ pro 
obyčejnou procentuálně vyjádřenou odchylku hodnoty jednoho čísla od druhého, srovnávacího). 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Bakalářská práce má poměrně velký rozsah, je psána pěkně, srozumitelně, bez pravopisných chyb, na velmi dobré formální 
úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student zpočátku čerpal z vedoucím práce doporučené literatury, kterou si doplnil řadou dalších vlastních zdrojů informací. 
Celkem se nakonec jedná o 27 zdrojů. Použité zdroje jsou správně citovány a převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních 
výsledků a úvah. 
 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student  ve své bakalářské práci  popsal problematiku  experimentálního zjišťování průtokových a vírových 
vlastností sacích kanálů spalovacích motorů se zaměřením na experimentální zjišťování úrovně příčného víru - 
tumblu. Hlavním přínosem práce je ověření, že je možné zjednodušit měření měřičem tumblu používaným na 
ČVUT, a tím zkrátit čas měření cca o 40% při zachování přesnosti měření. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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