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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

     Práce se zeširoka zabývá problematikou výpočtu oteplování kotoučových i 

bubnových brzd při různých provozních režimech. V další části jsou pak dvě 

výpočtové metody ověřovány pomocí experimentálního měření. Dále se práce vhodně 

zabývá přestupem tepla vzniklého při brzdění do jednotlivých přilehlých součástí 

vozidla a do okolí. Vzhledem k tomu, že oteplování brzd má velký vliv na jejich 

funkci a životnost, je velmi vhodné se touto problematikou v praxi zabývat. 

     Z hlediska zadání a náročnosti zpracování hodnotím práci jako vyhovující.      

2. Posouzení dosažených výsledků(výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

     Práce poskytuje komplexní postupy k problematice výpočtu oteplení brzd. Je zde 

popsán postup od potřebné brzdné energie až k samotnému zvýšení teploty 

brzdových kotoučů a bubnů. Jsou však zde určité nedostatky. U tepelného odporu 

„RR“ a  „RP“ na straně 19 jsou použity jiné jednotky než v seznamu použitých 

symbolů. U vztahu 24 a 25 by bylo v hodné bližší vysvětlení. V kapitole 2.8.3 je „qP“ 

popisováno jako výkon absorbovaný destičkou a v seznamu použitých symbolů jako 

tepelný tok do destičky. V samotné experimentální části je na straně 52 vypočítaný 

výrazně vyšší brzdný výkon absorbovaný jednou třecí plochou jednoho brzdového 

kotouče než brzdný výkon celého vozidla. Což je nelogické. Vzhledem k tomu, že z 

výsledku experimentu jsou patrné jen drobné rozdíly mezi teplotami naměřenými a 

vypočítanými, lze předpokládat, že se tato chyba dále neprojevila. Kvalitu práce to 

však snižuje. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 
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Při popisu brzd a způsobů analytického výpočtů oteplení brzd autor přirozeně čerpal 

z dostupných materiálů. V experimentální části pak autor prokázal praktické využití 

nabytých znalostí a schopnost vyhodnotit vypočítané a naměřené hodnoty. 

Zpracování jednotlivých kapitol je evidentně dílem studenta. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“,dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Po formální stránce jsou v práci drobné nedostatky. Jsou zde překlepy a v některých 

případech i nejasné formulace. Kapitolu 2.8.3 by bylo vhodnější nazvat „Tepelný tok 

vstupující do brzdového obložení a destiček“. V kapitole 2.8.4 by bylo v hodnější 

použít pro jednotku tlaku „Pa“ místo „psi“.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Proč je ve výpočtech výrazně vyšší brzdný výkon absorbovaný jednou třecí plochou 

jednoho brzdového kotouče než brzdný výkon celého vozidla? 

V které části brzdového kotouče z hlediska průměru dochází k většímu opotřebení a 

proč? 

Jaké jsou výhody a nevýhody kotoučových a bubnových brzd z hlediska oteplování?   

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Přes zjevné nedostatky student svou prácí prokázal dostatečné odborné znalosti a 

schopnosti řešit danou problematiku. Předloženou diplomovou práci doporučuji k 

obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Zábřeze dne 31.5.2017 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


