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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 
Vedoucí práce: Ing. Jan Tomíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako náročnější z toho důvodu, že předjímá kromě návrhu také samotnou výrobu a zahrnuje rovněž 
rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti navrženého postupu, což může být pro studenta na této úrovni náročné 
s ohledem na nedostatek dosavadních zkušeností. 

 

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 splněno. Pro zadanou součást byl zpracování konstrukční návrh, tento upraven s ohledem na kritéria 
technologičnosti konstrukce a byla pro něj navržena výroba včetně výrobního postupu, a to CNC obráběním. Tento výrobní 
postup byl úspěšně realizován výrobou prototypu. Tento prototyp byl pak vyzkoušen v reálním provozu, čím byla 
prokázána funkčnost tohoto dílu. 

 

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. 
Student byl při řešení práce velmi aktivní. Již od samého začátku pravidelně konzultoval, předkládal dílčí části práce a 
rovněž samostatně pracoval na řešení praktické části úkolu. S ohledem na podmínky pandemických omezení se sám 
aktivně postaral o externí výrobu součástí, její odladění a vyzkoušení. Jeho způsob práce od začátku k výsledkům je možné 
pokládat za vzorový. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úvodní část práce – teoretická – přináší zevrubný popis funkce, konstrukce i možností modifikace sání dvoutaktního 
motoru. Samotná tato část je nebývale zevrubná, a to již byla notně zkrácena zásahem vedoucího z důvodu dodržení 
rozsahu práce. Provedení této části práce je na úrovni učebního textu, s vysvětlením, popisy, obrázky a odkazy na další 
literaturu. Praktická část pak na tuto navazuje velmi precizně provedeným návrhem a popisem výroby CNC obráběním.  
Zde je možné vytknout méně technických informací o samotném obrábění (použité nástroje, řezné podmínky, poznámky 
k průběhu atd.) které ovšem neprobíhalo v režii studenta, a tak je to pochopitelné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jak už bylo zmíněno, práce je velmi rozsáhlá. Je napsána volnějším stylem, někdy téměř hovorově. To jí sice přibližuje 
čtenáři jako populární text, ale trošku ji to zbavuje věcnosti a přesnosti. Nicméně tato forma je dána zapálením studenta 
pro věc a tento zápal jistě není možné vytknout. 
Po grafické a jazykové stránce je práce výborná, text doplňují přehledné obrázky, gramatické chyby jsou minimální a neruší 
daný text. 
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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. 
Práce obsahuje literární zdroje zejména k úvodní teoretické části. Tyto zdroje jsou vhodně zvolené, dobře ocitované a 
doplňují text práce. Do praktické části se tolik zdrojů nedostalo ale to je dáno charakterem práce, která je zaměřená na 
vlastní experiment studenta – výrobu součásti. 

 

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. 
Téma práce i jeho náročnost si student určil sám. Stanovil si tak velký úkol, který ale dokázal velmi dobře splnit. Za to si 
zaslouží zvláštní ocenění. Z čistě technického hlediska práci chybí jen kritické zhodnocení výroby, lepší popsání samotné 
výroby včetně prostředků a aspoň pokud o ekonomické srovnání a vyhodnocení celé výroby.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce se veze na vlně nadšení pro danou věc, protože téma je studentovi velmi blízké. Nicméně toto nadšení není 
zaslepené, je cílevědomé a vedlo k vytvoření velmi hodnotné práce, která ukazuje, jak velkou měrou se student 
pustil do plnění úkolů. Svůj postup a výsledky student dobře zdokumentoval a popsal v práci. Se závěry 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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