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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh chladicí soustavy motoru pro vůz Formule Student 
Jméno autora: Miloš Zahradník 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Vít Doleček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT – FS, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné. Cílem práce bylo navrhnout chladicí soustavu a rozměry chladiče vozu Formule 
Student podle naměřeného tepelného výkonu motoru. Výpočetní návrh má být doplněn o konstrukční a experimentální 
část. 

 

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 bez výhrad splněno. Nad rámec zadání práce obsahuje výsledky testování po instalaci do vozu a zkušenosti ze 
závodů. 

 

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

Student v první části práce sestavil soustavu analytických vztahů pro výpočet tepelného výkonu používaného typu 
chladiče. V další části popsal jednotlivé části chladicí soustavy formulového vozu. Tepelný výkon motoru byl naměřen při 
provozu motoru na brzdovém stanovišti ve všech bodech úplné charakteristiky. S pomocí analýzy využití motoru při 
závodě byla váženým průměrováním stanovena průměrná hodnota tepelného výkonu, na kterou student velikost chladičů 
dimenzoval.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
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 na dobré úrovni. Student aplikoval znalosti nabyté při studiu, sestavil výpočetní 
model a shromáždil všechny okrajové podmínky pro návrh chladicí soustavy. Parametry, které nebyl schopen stanovit 
měřením, použil z výsledků CFD simulací prováděných kolegy ve formulovém týmu. Na závěr zhodnotil funkčnost vyrobené 
chladicí soustavy, analyzoval funkčnost během závodů a určil zdroj problémů, kterým bylo nedostatečné odvzdušnění 
okruhu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená bakalářská práce je po formální stránce v pořádku. Text je logicky členěn do číslovaných kapitol a doplněn 
názornými grafickými doplňky. Text je občas méně srozumitelný a nejsou používány přesné technické termíny. Většina 
grafů má příliš malé písmo a často nejsou v popisech os uvedeny použité fyzikální jednotky. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Student k pochopení dané problematiky vyhledal studijní materiály, na které se odkazuje v souladu s citačními zvyklostmi. 
V práci se vyskytuje chyba v čísle odkazu zdroje č. [3] na straně 12 a u několika pramenů chybí odkaz – např. u odkazu na 
kapitolu pravidel na straně 10. Tabulka fyzikálních vlastností vody v příloze nemá uveden zdroj. 

 

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. 
Předložená bakalářská práce je na velmi dobré technické úrovni. Obsahuje podrobný návrh chladicí soustavy s určením 
jednotlivých parametrů a citlivostními studiemi na volené parametry. Na závěr je výsledný návrh podroben testování a 
úpravám k zlepšení vlastností během extrémních podmínek závodu. Mírným nedostatkem je občasná nesrozumitelnost a 
horší kvalita grafů. 

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

- Graf č.3 zobrazující tepelný výkon motoru je uveden v závislosti na tlaku v sacím potrubí. Jak by vypadaly 
křivky tepelného výkonu v závislosti na výkonu motoru? 

- Odměřený průtok chladicí kapaliny motorem uvedený v grafu č.2 ukazuje, že při otáčkách obvyklých při 
závodě 10 000 min-1, je průtok okolo 80 l/min? Z jakého důvodu je pro návrh zvolen průtok vody 
chladičem 15 l/min? 
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