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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Možnosti predikce vzniku emisí u vozidel provozovaných v rámci systému car 
sharing 

Jméno autora: Vojtěch Císař 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Vít Doleček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT – FS, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo zhodnotit použitelnost nástroje pro stanovení dráhové spotřeby paliva u vozidel na dané trase, čehož by 
využíval systém pro půjčování vozidel – CarSharing. Využití by mělo být z hlediska hodnocení šetrnosti jízdy z pohledu 
spotřeby a opotřebení motoru. 

 

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 bylo bez výhrad splněno. 
 

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

Autor na začátku práce stručně popisuje vyvinutý systém univerzitního CarSharingu. Z hlediska monitoringu a srovnání 
jízdy s obvyklým použitím vyplývající z průměrně dosahovaných rychlostí na dané trase. Výhodou CarSharingu by mělo být 
efektivnější využití vozidel a z toho vyplývající vyšší ekologie provozu. Student změřil na několika trasách spotřebu vozidla 
a pro zaznamenaný rychlostní a výškový profil vypočetl spotřebu paliva pomocí převzatého modelu vozidla 
naprogramovaného v prostředí Matlab. Na závěr provedl zhodnocení použitelnosti výpočetního modelu z hlediska 
přesnosti predikce. 

 

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. 
Autor v práci aplikoval znalosti z oblasti teorie vozidel a použil inženýrský přístup při srovnání modelu s experimentem. 
Chybí mi jen podrobnější rozbor možných odchylek mezi modelem a experimentem. Postrádám také komentář popisující 
přesnost změřené spotřeby paliva, která je pouze z dat palubní diagnostiky. Přesnost zaznamenaných jízdních dat pomocí 
GPS také není nijak zmíněna, což ovlivňuje především výsledné stoupání vozidla ve výpočetním modelu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálního hlediska je práce členěna přehledně do číslovaných kapitol. Práce obsahuje občasné překlepy včetně nadpisu, 
kde je zaměněna predikace za predikci. 

 

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 
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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. 
Student k prohloubení znalostí dané problematiky vyhledal a využil velké množství studijních materiálů, na které se 
přehledně odkazuje v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

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. 
Student stručně shrnul v rešeršní části práce působení vozidla na prostředí a jednotlivé zkoušky. Zaměřuje se především na 
produkci emisí, která by měla být sdílením vozidla snížena. Výsledky matematického modelu pro stanovení dráhové 
spotřeby paliva porovnával se spotřebou naměřenou při experimentech. Výpočty provedl pro dva případy, které připadají 
v úvahu při provozu služby zajišťující provoz vozidel, a to zaznamenanou trasu pomocí GPS a trasu odečtenou z Google 
map. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky:  Jak byl vytvořen výškový profil u zaznamenané trasy pomocí GPS. 
  Co způsobuje, že u trasy č.1 je nejlepší shoda v predikci spotřeby paliva. 
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