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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stavba automobilu pro závodní účely 
Jméno autora: Jaroslav Svoboda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Klír, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Centrum vozidel udržitelné mobility 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce mělo za cíl vhodným způsobem popsat úpravy, které se provádí při stavbě závodního vozidla vznikajícího na 
základě sériového typu.  
 

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. 

Všechny části zadání byly splněny. Text přináší informace o okolnostech spojených s přestavbou sériového automobilu pro 
závodní účely. Díky zjištěným poznatkům bylo možné vypracovat závěrečnou práci obsahující studii s odpovídajícím 
obsahem. 
 

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. 
Student projevil více než dostatečnou aktivitu při získávání potřebných podkladů a zároveň, což velmi oceňuji, využil svých 
osobních zkušeností. Dále také kladně hodnotím zájem o provedení experimentu, který vhodné doplnil uváděné poznatky. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práci považuji zpracovanou na dostatečné úrovni. Velice kladně lze hodnotit přímé propojení uváděných skutečností s praxí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce se v textu vyskytuje pouze minimum stylistických nepřesností, které však nemají vliv na celkovou kvalitu 
práce. To samé je možné uvést i pro použitou odbornou terminologii a jazykovou úpravu obecně. 

 

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. 
V práci je odkazováno na 11 správně citovaných zdrojů přímo souvisejících s daným tématem. V textu je pak možné vždy 
odlišit převzaté prvky od výsledků a úvah autora. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
S přihlédnutím k době, která je pro vytvoření závěrečné práce k dispozici, považují studii za velmi dobře 
vypracovanou. Práce je přehledně zpracována a neobsahuje žádné zásadní formální ani věcné nedostatky. Co 
oceňuji zejména, je přímé využití zkušeností autora při zpracování zadaného tématu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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