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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukce klikové skříně zkušebního jednoválce 
Jméno autora: Radek Lhotan 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Miloslav Emrich, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Centrum vozidel udržitelné mobility 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější, protože splnění zadání práce vyžaduje kromě běžných výpočtů a zvládnutí konstrukce ve 
3D modeláři i  použití prostředků matematického modelování termodynamického oběhu motoru a CFD simulace.  

 
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 je bez výhrad splněno. 

 

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

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
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 velmi dobré úrovni, který zbytečně kazí drobnosti jako např. popisky obrázků 1 a 2  „pohled 
zepředu a zleva“, když by šlo použít odbornější a více vypovídající označení „pohled ze strany odběru výkonu, ze strany 
sání apod.“ či informace na úrovni laických internetových diskusí, že nastavení ventilové vůle se dělá proto, „aby ventily 
správně dosedaly do sedel“ viz str.50. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Překlad anotace do anglického jazyka neprošel ani základní jazykovou kontrolou a obsahuje celou řadu chyb. U zadání 
chybí podpis vedoucího práce a v prohlášení na str. 3 chybí podpis studenta. K práci nebyly přiložené vytištěné výkresy, 
pouze elektronická forma. V práci se vyskytuje několik překlepů, či špatný slovosled nebo přebývající předložka (str. 18, 22, 
26, 59, 60) a nefunkční odkaz str. 52. V tabulce na str.60 chybí jednotka otáček. Zkratka BSR na str.59 není uvedena 
v seznamu zkratek.  
Až na výše uvedené výtky práce splňuje formální požadavky a je zpracována v dobré kvalitě jak po grafické stránce, tak do 
logičnosti členění na jednotlivé kapitoly. V práci se nevyskytují zásadní gramatické prohřešky. 

 

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. 
V práci je uvedeno 21 bibliografických citací v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
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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. 
Pro lepší orientaci by bylo vhodné na jednom místě soustředit základní parametry motoru Zetor Z1605, ze kterého 
zkušební jednoválec vychází. Tyto informace jsou roztroušené napříč celou prací. 
Kapitoly 3 až 10, které lze chápat jako určitou formu technické zprávy, by zasloužily redukovat vynecháním základních 
informací jasných z výkresů (např. informací o drsnosti) či přesunem do přílohy např. popis chemického složení použitých 
materiálů, čímž by se eliminovaly i  některé chyby v textu oproti údajům ve výkresech např. nesprávně uvedené uložení 
146 H7/g6 na str.16 nebo 18H6 na str.17. Prezentace technologie výroby je u těchto kapitol pro čtenáře dost 
nepřehledná. Části výkresů vložených do textu mají díky zmenšení pohledově stejnou tloušťku čar a není jasné, o kterých 
částech se v textu hovoří. Pomohlo by barevné zvýraznění zmiňovaných částí a odkaz do příslušného výrobního výkresu 
případně mnohem názornější zobrazení ve 3D, nebo zjednodušený technologický postup se schématickými obrázky 
obráběných ploch. 
Několikastránkové tabulky s  nastavením okrajových podmínek CFD výpočtu i  odborně zdatnému čtenáři bez znalosti 
konkrétního výpočetního SW nic neřeknou a patří do přílohy. 

 
 
 

 

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.  
 

I přes drobné výtky student odvedl velký kus práce a předvedl aplikaci studiem získaných znalostí. Proto práci 
hodnotím známkou B – velmi dobře. 

 

Dotaz: 

V popisu nastavení termodynamického modelu je uvedeno spoustu parametrů např. pro model třecích ztrát, 
hoření apod. Kde se tyto parametry získaly? Byly dále optimalizovány? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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