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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Možnosti testování třecích dvojic pro variátorové převodovky 
Jméno autora: Bc. Michal LUKÁŠEK 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je tematicky relativně široké. První část zadání je návrh možností testování třecích dvojic. Druhá část zadání 
obsahuje návrh testovacího zařízení, na kterém se student podílel. V třetí části zadání je MKP a analytická kontrola 
měřícího standu. Ve čtvrté části je experiment a jeho vyhodnocení.  

 
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. 
Všechny body zadání byly bez výhrad splněny. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení je správný. Student dokázal relativně široké téma zadání správně uchopit a vypracovat 
v jednotlivých kapitolách přehledně.  

 
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 je výborná a práce zcela jistě poslouží jako základ dalšího navazujícího výzkumu. Předpokládám také 
využitelnost částí práce na vědeckých konferencích. Student bez pochyb využil plně znalosti získané předchozím studiem a 
musel čerpat z odborné literatury i z dat získaných z praxe. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce jsou výborné, rozsahem je práce v běžném rozsahu DP. 

 
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 zdrojů je správný, citováno je korektně. 

 
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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Dosažené výsledky práce jsou na výborné úrovni. Zpracované téma je relativně široké. Pokud by byl experiment rozsáhlejší 
byla by práce srovnatelná svým rozsahem s disertační prací. Zde je patrné že student musel dodržet rozsah běžné DP.   

 
 
 
 
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. 
 
Téma zadání práce je relativně široké, student dokázal správně téma uchopit a ve vhodném rozsahu zpracoval 
všechny body zadání. Práce poslouží jistě jako základ navazujícího výzkumu. Rešeršní část s popisem možností 
testování je zpracována příkladně. Návrhová a kontrolní část je zpracována v rozsahu samostatné konstrukční DP. 
Experiment je zpracován v rozsahu použitelném pro publikaci na vědecké konferenci.  
 
Otázky k obhajobě: 

1) Provedl jste MKP analýzu vstupní a výstupní hřídele, v analýze jste hodnotil především napětí. Popište 
v teoretické rovině, jaký vliv na výsledky měření bude mít předpokládaná deformace těchto hřídelů. 
Popište také, jak předpokládáte, že tím bude ovlivněn kontakt. 
 

2) Popište, jak by podle Vás měl probíhat další navazující výzkum na tomto zařízení.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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