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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dynamický model pneumatiky na novém typu nakladače 
Jméno autora: Bc. Karel Nápravník 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je vytvoření dynamického modelu pneumatiky, provedení numerických simulací chování soustavy pneumatika – 
čelní nakladač pro různé zatěžující stavy a ověřit vypovídací schopnost zvolených modelů a výsledků analýz. Zadání vychází 
z potřeb společnosti, se kterou student spolupracuje. 
 

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 splněny. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Pro řešení zvolil student správný postup a v práci jej komentoval. 

 

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 práce je na výborné úrovni. Při jejím řešení student uplatnil získané znalosti z teoretických předmětů, které 
doplnil dalším studiem řešené problematiky. Student využil i poznatky získané při spolupráci se zadávající společností. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na dobré úrovni, některé věty či souvětí jsou složité. 

 

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. 
Student použil dostatečné množství zdrojů. V práci nebyla porušena citační etika. 
 

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. 
Úroveň dosažených výsledků práce je v souladu se zadáním a s požadavky na diplomové práce. 

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

 

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. 
 

Student v práci provedl návrh dynamického modelu pneumatiky a celé soustavy pneumatika – čelní nakladač. 
Práce vychází z úvodní rešeršní části, na kterou navazuje část praktická. V praktické části je detailně popsán 
postup tvorby dynamického modelu pneumatiky, který vychází z experimentálně zjištěných dat. Po provedení 
numerických simulací ve specializovaném software bylo provedeno vyhodnocení získaných výsledků. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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