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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh tandemového úložného prostoru pro snížení emisí CO2 osobních 
vozidel 

Jméno autora: Bc. Martin Vostatek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ú12112, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky 
Vedoucí práce: Ing. Jakub Filipský 
Pracoviště vedoucího práce: Ú12112 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce pana Bc. Martina Vostatka patřilo mezi náročnější, obsahovalo rešerši, koncepční návrh úložného 
prostoru, optimalizaci CFD parametrickou studií a zhodnocení přínosů na emise CO2. 
 

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 bylo splněno ve všech bodech. 
 

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. 
Autor práci vypracoval samostatně s využitím konzultací společnosti Škoda auto, a.s., které se týkaly především použitého 
CFD nástroje. Práce byla dokončena v předstihu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je na výborné odborné úrovni, autor provedl velmi dobrou rešerši specifik aerodynamiky osobních silničních vozidel, 
kvalitní parametrickou optimalizaci úložného prostoru a zhodnocení na emise CO2. Výsledek práce  - zvýšení zavazadlového 
prostoru o 250l a snížení emisí o 5 gCO2/km  - považuji za velmi přínosný. Oceňuji využití CFD nástrojů společnosti Škoda auto, 
a.s., díky nimž mohl autor svoje aktivity směřovat k aerodynamice navrhovaného opatření, nikoliv k ladění CFD nástroje. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Excelentní jazyková úroveň, práce je velmi čtivá, neobsahuje gramatické chyby. 

 

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. 
Autor velmi dobře pracoval s dostupnou literaturou na dané téma, pro návrh úložného prostoru využil závěry plynoucí 
z provedené rešerše, vlastní závěry pak křížil s literaturou. 
 

Další komentáře a hodnocení 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Autor samostatně zpracoval velmi kvalitní diplomovou práci s velkým potenciálním přínosem pro CO2 emise osobního vozu.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Pan Bc. Martin Vostatek zpracoval všechny body diplomové práce velmi kvalitně, obratně pracoval s literárními 
zdroji, vlastní závěry křížil s výstupy rešeršní části práce. Výsledkem práce je optimalizovaný aerodynamický návrh 
úložného prostoru pro vůz Škoda Fabia III s celkovým přidaným úložným prostorem 250l a současným snížením 
emisí CO2 o 5g/km. Samotná parametrická optimalizace byla provedena velmi pečlivě, oceňuji převzetí CFD 
nástrojů (včetně výpočetního clusteru) společnosti Škoda auto, a.s., které autorovi umožnily koncentroval úsilí do 
samotné aerodynamiky osobního vozu, nikoliv do ladění CFD řešiče. Průběh řešení tématu i dosažené výsledky 
považuji za příklad velmi efektivního spojení průmyslové a akademické sféry. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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