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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh výrobního postupu klapkového sání motoru malého motocyklu 
Jméno autora: Tomáš Derner 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Šoul 
Pracoviště oponenta práce: Strojírna Vimperk spol. s r. o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání předložené bakalářské práce hodnotím jako náročnější, neboť se týká reálného výrobku a kombinuje 
jeho teoretický návrh, konstrukci a výrobu, přičemž v každém kroku bylo nutné uplatnit odborné inženýrské 
znalosti. 

 

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. 

Práce zadání překonává. Návrh součásti je solidně podpořen teoretickým úvodem. V části, věnující se 
technologičnosti konstrukce, autor z běžně dostupných možností správně vybírá nejvýhodnější výrobní 
postup pro kusovou výrobu. Teoreticky zpracovaný výrobní postup následně navíc zakončuje výrobou reálné 
součásti a jejím vyzkoušením. 

 

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

Autor práce zvolil správné řešení jak při konstrukci, tak při výběru výrobního postupu a obráběcí strategie. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Práce je zpracována v očekávaném stupni odbornosti. Autor použil znalosti, získané různými způsoby – praxí, z literatury i 
studiem. Prokázal dobrou orientaci v teorii a proaktivní přístup při realizaci celého projektu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je poměrně rozsáhlá, ale také čtivá. Vůči typografii ani jazyku nemám žádné výhrady. 

 

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 využívá především v teoretickém úvodu mnoho zdrojů. Zřetelně odlišuje myšlenky vlastní a přejaté, na 
zdroje správně odkazuje, pokud je to v dané části textu vhodné. 

 

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. 
Hlavní úkoly autor beze zbytku splnil. Výstupy z CAM simulace dokazují, že díl je navržen tak, aby byl vyrobitelný na 
zvoleném obráběcím centru v jednotkách kusů za přijatelné náklady. Předložená práce je specifická tím, že kromě 
teoretického zpracování došlo i k praktické výrobě součástí, a to zkušenou výrobní firmou. Čtenář proto očekává, že 
v závěru dojde i na porovnání teorie s praxí, přinejmenším s ohledem na volbu nástrojů, výrobní strategii a výsledný 
výrobní čas, případně i očekávanou finanční náročnost. Toto porovnání bohužel v práci téměř není obsaženo, až na 
poznámku o horší jakosti povrchu jednoho obráběného prvku. 

 
 
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. 

 

Práce je logicky strukturovaná, od teoretického úvodu nás vede přes konstrukci, výběr obráběcí strategie a 
simulaci obrábění, fyzické obrobení, až ke konečné montáži a zkoušce. Po přečtení práce je čtenář přesvědčen, že 
autor přistoupil ke splnění zadání ve vší vážnosti a uplatnil při řešení své nejlepší vědomosti. 

 

Navržená otázka k obhajobě: V práci jsou na obr. 80 vyfoceny oba vyrobené komponenty. Autor by měl vysvětlit, 
čím je způsoben viditelný rozdíl v oblasti břitu tělesa klapkového ventilu oproti původně navrženému tvaru. 

 

Práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.8.2021     Podpis: 


