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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  MKP model ocelové a kompozitní hřídele převodovky 
Jméno autora: Tomáš Zejval   
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Lukáš Pacoň 
Pracoviště oponenta práce: CVUM – Centrum vozidel udržitelné mobility 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné, poskytuje studentovi dostatečný prostor pro seberealizaci.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 student splnil, teoretická část je velmi rozsáhlá. Výtku mám k části 5.2. Otázky k tomuto bodu jsou na konci 
posudku. 

 

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

Postup řešení hodnotím jako správný.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň bakalářské práce hodnotím jako průměrnou. Výhrady mám k části 5.2 a to jak k provedení výpočtu, tak i 
k lepenému spoji. U lepidla není uvedena pevnost v tahu a smyku, která činí dle materiálového listu maximálně 30 MPa. Při 
výpočtu hřídele s lepeným spojem je maximální napětí 86 MPa. Lepší analýza lepeného spoje je určitě na místě, v této 
situaci o lepeném spoji a jeho výdrži nic nevíme. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po typografické i jazykové stránce průměrně napsána. Výtku mám ke kvalitě obrázků, např. Obrázek 11, jehož 
kvalita mohla být lepší. Zároveň může být matoucí, že Obrázek 15 s okrajovými podmínkami je pak zrcadlově otočen vůči 
Obrázku 19, který zobrazuje výsledky. Situaci trochu komplikuje fakt, že Obrázek 19 se v práci nachází vícekrát, číslování 
obrázků by mohlo být provedeno důsledněji. 

 

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. 
Všechny potřebné citace jsou vyvedeny dle obvyklých norem. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 

 
 
 

 

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. 
 
Drobné výhrady mám ke kvalitě obrázků a jejich číslování. Větší výhrady mám k provedení a simulaci lepeného 
spoje. Rád bych se zeptal na následující otázky: 
 

1. Student uvádí: „Analýza kompozitního hřídele s uvažováním lepeného spoje byla provedena pouze pro 
zatížení momentem, jelikož lepený spoj nemá výrazný vliv na výsledky po zatížení silou.“ Lze toto tvrzení 
rozvést? Nedochází při ohybu k loupání lepidla? 

2. Jaké poruchy lepidla mohou nastat? 
3. Při zatížení lepeného spoje je maximální napětí 86 MPa, ovšem lepidlo má svůj limit mnohem níže? 

Opravdu lepený spoj vydrží? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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