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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): 

V práci se diplomant zabývá konstrukčním řešením poháněcí jednotky řízené 

nápravy TATRA a to konkrétně možností použití hydrostatického systému. V rámci 

práce autor zpracoval přehlednou rešerši, která se týkala jím použitých 

hydraulických prvků. Provedl variantní řešení úkolu a vybral to nejefektivnější. Dále 

provedl zákaldní výpočty a zpracoval výkresovou dokumentaci. Téma je aktuální 

a vychází z požadavků firmy TATRA a.s. 

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

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

Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Práce obsahuje potřebné 

výpočty a obrázky, avšak některé výpočty jsou částečně nejasné, jako například 

výpočet síly v úklonu, setrvačných hmot, namísto součinitele tření ft by měl být použit 

součinitel adheze apod. Výpočet točivého momentu na kole je pak z výše uvedených 

důvodů zavádějící. Kladně hodnotím fakt, že diplomant vytvořil v rámci řešení úkolu 

dvě varianty a z nich pak vybral tu nejvhodnější, kterou dále rozvinul a propočítal. 

Ta je dále rozpracována technickými výkresy v požadovaném objemu. Výstupem je 

pak technické řešení, které je použitelné v praxi. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student dané téma řešil samostatně s využitím konzultací ve firmě a s vedoucím 

závěrečné práce. Přístup k práci byl zodpovědný. 
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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): 

Obrázky 2.3 a 2.4 mají stejný název. Postrádám odkazy na obrázky v textu (horší 

orientace čtenáře). Na str. 38 je uveden úhel stoupání vozovky v [N]. Nejasný pojem: 

"síla pro překonání zrychlení". Chybí mi přibližná ekonomická kalkulace výhodnosti 

té či oné varianty. Obr. 3.6 (str. 34) je zbytečný, neboť nenaznačuje technické řešení 

upravené varianty B. Kapitola 3.4 na str. 35 je nazvaná Návrh možných provedení, 

ale jestli se nepletu, vyobrazeno je jen jedno.  

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

nezbytný bod posudku): 

Jakou jednotku má součinitel valivého tření? - viz Seznam použitého značení 

Jaká je úspora hmotnosti celkem a jaká na přední nápravě, jak je popisováno na str. 

14, odst. 4? 

Co je myšleno trakčním pohonem na přední nápravě - str. 15 dole? 

Jak bude řešen pohon hydrogenerátoru - bude použita jiná převodovka než doposud? 

Nakolik se Vaší úpravou změnila únosnost (popř. životnost) přední nápravy? 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce je relativně přehledná a úplná a dle mého názoru svědčí o dostatečných 

znalostech a schopnostech studenta.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 30.05.2011 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


