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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání diplomové práce lze hodnotit jako náročnější, požadující po autorce syntézu poznatků z několika oblastí mechaniky. 
Práce vyžadovala především hlubší seznámení s konečněprvkovým programem Abaqus z pohledu sekvenčních simulací 
multifyzikálního problému zatěžování dílů spalovacího motoru, kdy hlavním cílem bylo pokusit se do mechanické odezvy 
promítnout vliv proměnného koeficientu přestupu tepla na stěnách chladicích kanálů hlavy a bloku motoru.  

 

Splnění zadání splněno 
Po obsahové stránce je zadání splněno. Autorka v práci vytvořila model mechanického zatěžování hlavy a bloku spalovacího 
motoru s uvažováním hlavních mechanických a termálních účinků. Teplotní pole motoru pro stav maximálního výkonu bylo 
spočteno ve dvou variantách, a to jednak s uvažováním konstantního a jednak proměnného součinitele přestupu tepla 
v chladicích kanálech. Druhá verze modelu vychází z proměnných součinitelů přestupu tepla napočtených s využitím zvolené 
kriteriální rovnice a rychlostního pole z CFD analýzy, která je rovněž součástí této práce. V práci je uvedeno porovnání obou 
přístupů na bázi termální i mechanické odezvy, i když v druhém případě je srovnání poněkud neúplné kvůli problémům 
s konvergencí modelu pevnostní analýzy. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Na této práci oceňuji jako vedoucí autorčinu dobrou míru samostatnosti především při zpracování teoretické části. Autorka 
aktivně vyhledávala a zpracovávala potřebné literární zdroje, práci odváděla průběžně, problémy a výsledky aktivně 
konzultovala. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Odborná úroveň práce vyhovuje běžným požadavkům na diplomové práce. Autorka se během práce potýkala, a nakonec i 
velmi dobře vypořádala, s řadou technických problémů. Výsledky variantních výpočtů teplotního pole motoru a následné 
mechanické analýzy jsou v práci přehledně zpracovány a diskutovány. Použitý přístup stanovení koeficientů přestupu tepla 
může vzbuzovat otázky ohledně jeho technického provedení, nicméně pro takto rozsáhlý model se ukazuje, že je to prozatím 
v našich podmínkách opodstatněné řešení, které generuje relevantní výsledky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Text po formální stránce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomové práce. Má logickou strukturu, cíle práce a postup 
jejich naplnění jsou z textu zřejmé. V práci lze nalézt několik zjevných prohřešků z hlediska formátování, konkrétně 
vynechávání poměrně velkých bílých míst na stránkách, hned v úvodu je tabulka bez uvedení popisky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Autorka v práci uvádí poměrně širokou škálu domácích i zahraničních zdrojů. Jejich výběr je v souladu s náplní práce. 
Uvedené reference jsou v textu řádně citovány. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce bezpochyby vyhovuje běžně kladeným požadavkům na diplomové práce. Zadání vyžadovalo vysokou míru 
nasazení především při přípravě a ladění simulačních modelů. Práce poskytuje zajímavé výsledky získané tvůrčím 
způsobem, kdy autorka realizovala simulaci složitého multifyzikálního problému zatěžování vybraných dílů 
spalovacího motoru. Při zpracování tématu prokázala potřebnou míru samostatnosti a tvůrčí práce. Důsledkem 
náročnosti tématu a rozsahu modelů je, že se v daném čase nepodařilo kompletně odladit model mechanické 
analýzy s komplexnějším přístupem ve výpočtu teplotního pole, čili použité přístupy nebylo možné na úrovni 
mechanické odezvy zcela uspokojivě porovnat.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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