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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Vojtěch Císař 
Pracoviště oponenta práce: TÜV SÜD Czech s.r.o. (Oddělení emisí a životního prostředí) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání se věnuje hodnocení energetických a uživatelských vlastností vozidla s malým zdvihovým objemem. V práci jsou 
navrženy drobné úpravy konkrétního automobilu pro zlepšení komfortu jízdy, zejména na dálnici. Dále je zde prokázána 
smysluplnost takových úprav a jejich porovnání s výchozím stavem. Část úprav byla realizována prakticky, část pouze 
teoreticky a matematicky.  

 

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 diplomové práce diplomant splnil. Z textu jasně vyplývá správné porozumění danému tématu a je zde alespoň 
teoreticky zahrnuto vše, co obsahuje zadání práce. Po obecném zhodnocení energetických a uživatelských vlastností 
vozidla teoretická část jasně dokazuje význam těchto navržených úprav. Dále byly tyto úpravy správně navrhnuty a 
ověřeny řadou průkazných modelových i reálných testů.   

 

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

Práce je od začátku až do konce koncipována prakticky, avšak důležité body rešerše jsou vhodně zahrnuty v jednotlivých 
částech zvlášť. V úvodu je popsáno zkoušené vozidlo a prokázána účelnost jeho úprav. Dále jsou navrhnuty vhodné druhy 
měření pro ověření daných vylepšení prakticky i matematicky. Největší část práce tvoří realizace těchto testů a jejich 
vyhodnocení. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal velmi dobrou znalost v oblastech spojených s danou problematikou. Samotné téma práce je velmi 
kontroverzní a netradiční. Obecně bych mu přiřadil nižší úroveň odbornosti, avšak jeho řešení je pojato nad očekávání 
odborně a správně.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je dobrá. V práci se vyskytují vhodně použité odborné výrazy. Rozsah práce vyhovuje 
standardům.  
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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. 
Zdroje jsou v práci zvoleny vhodně a jejich citace je správná. Z textu lze zřetelně rozeznat informace pocházející přímo od 
autora a z citovaných zdrojů.  

 

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. 
Při hodnocení je důležité zohlednit neobvyklou rozsáhlost praktické části práce a rozmanitost praktických experimentů. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Za klíčové aspekty hodnocení práce považuji rozsáhlost praktických experimentů a přístup k jejich realizaci. 
Vzhledem k tématu bylo řešení dané problematiky nadprůměrně sofistikované a odborné. Proto hodnotím práci 
jako splněnou na dobré úrovni. 
 
Otázky na diplomanta: 
V práci se zmiňujete o rozdílech ve spotřebě při simulaci a reálném měření, zapříčiněných studeným startem 
motoru, se kterým matematický model nepočítá. Jak studený start ovlivní spotřebu paliva? 
Křivka dojezdové zkoušky v práci, zejména pro 16“ kola, místy osciluje do plusu. Čím je ten to jev způsoben, když by 
vozidlo mělo při této zkoušce výhradně decelerovat? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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