
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měření průtokových vlastností hlavy válců motoru EA211 
Jméno autora: Ondřej Vyštejn 
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. 

Pan Vyštejn se aktivně ujal zadaného tématu a dohledal si potřebné informace ke splnění zadání. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student provedl veškerou práci velmi dobře. 
Na str.17 dnes mají lisovaná sedla i hlavy z šedé litiny, hlavy bez lisovaných sedel jsou již velká historie. Popis funkce těsnění 
hlavy válce je dost kostrbatý. 
Na str.18 bylo by dobré uvézt že typy a umístění kanálů je závislé zda se jedná o vznětový nebo zážehový motor. 
V tabulkách 4 až 8 není zřejmé, co znamenají sloupce označené 45°a 90° 
Na str.61 v tabulce 12 je uvedeno že u hlavy EA211 MPI byly měřeny pouze jednotlivé kanály, ale v grafech je uváděno že 
byly měřeny i oba kanály společně 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsou občas překlepy. Na str.32 ve vztahu 27 a 32 chyba v indexech. 

 

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. 
Citace jsou provedeny v souladu s citačními normami. 
 

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. 
 

Na str.17 dnes mají lisovaná sedla i hlavy z šedé litiny, hlavy bez lisovaných sedel jsou již velká historie. Popis funkce těsnění 
hlavy válce je dost kostrbatý. 
Na str.18 bylo by dobré uvézt že typy a umístění kanálů je závislé zda se jedná o vznětový nebo zážehový motor. 
V tabulkách 4 až 8 není zřejmé co znamenají sloupce označené 45°a 90° 
Na str.61 v tabulce 12 je uvedeno že u hlavy EA211 MPI byly měřeny pouze jednotlivé kanály, ale v grafech je uváděno že byly 
měřeny i oba kanály společně 

 

Dotazy: 

1) Vysvětlete co znamenají sloupce označené 45°a 90° v tabulkách 4 až 8 
2) Vysvětlete proč je redukované vírové číslo jednotlivých kanálů větší než redukované vírové číslo v případě 

otevření obou kanálů najednou 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.8.2020     Podpis: Ing. Jindřich Hořenín 


