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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Zjednodušený 3D model samočinné převodovky ZF 4HP20 
Jméno autora: Stanislav Šimčák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (12120) 
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Kaněra 
Pracoviště vedoucího práce: Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka (12201) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma zadané bakalářské práce hodnotím jako náročnější, protože práce obsahuje nejen návrh, ale i realizaci 
konkrétního technického řešení. 

 
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. 
Zadání bylo zcela splněno, neboť student prozkoumal a popsal celou převodovku, přiměřeně mechanismus zjednodušil 
a vytvořil 3D model, který se po určitých úpravách podařilo vytisknout na 3D tiskárně a smontovat tak, aby soukolí 
názorně demonstrovalo funkci skutečné převodovky. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Aktivita pana Šimčáka byla po celou dobu práce na projektu příkladná. Konzultoval pravidelně, otázky měl připravené. 
Zpětná vazba z mojí strany měla pokaždé konkrétní odezvu, což nebývá vždy pravidlem. O příkladném přístupu svědčí i 
to, že bakalářskou práci odevzdal s dostatečným časovým předstihem 

 
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 bakalářské práce je dle mého názoru velmi dobrá. Teoretické základy, popsané v první části práce, 
student následně aplikoval při konstrukci a sestavování funkčního modelu, čímž si ověřil jejich praktický význam. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Oceňuji přehledný anotační list, samotná práce je logicky členěna na teoretickou 
a praktickou část. Grafickou stránku práce subjektivně hodnotím jako výbornou. Délku práce považuji za dostatečnou. 
Co se týče jazykové úrovně, některé formulace na mne působí těžkopádně, v technické práci bych tomu ovšem 
nepřikládal větší význam. 
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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. 
Autor práce citoval korektně, využil všechny potřebné zdroje. K internetovým zdrojům správně přidal i datum, kdy byly 
citovány. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Pan Šimčák využil znalosti ze studia oboru Konstruování podporované počítačem. Navrhl, vytiskl a sestavil model 
mechanismu planetových soukolí samočinné převodovky ZF 4HP20. Vytvořený 3D model bude sloužit jako názorná 
demonstrace při výuce převodových ústrojí a tím získává tato práce vyšší smysl. S přihlédnutím ke všemu výše 
uvedenému proto: 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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           Jaroslav Kaněra 


