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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přeplňovaný dvouválcový zážehový motor pro nasazení ve voze pro závody 
Formula Student/SAE 

Jméno autora: Bc. Jiří Mašín 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U12120 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: U12120 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tato DP vyžaduje podrobné znalosti z oblasti termodynamiky přeplňovaných spalovacích motorů. Z hlediska SW nástrojů se 
student musel naučit podrobně pracovat s 0-D/1-D SW balíkem GT-Suite/GT-Power a optimalizačním nástrojem 
modeFRONTIER. 
 

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. 

Hlavní cíle práce byly splněny. Některé body mohly býti rozpracovány/popsány podrobněji. Na druhou stranu je potřeba 
zdůraznit, že část zabývající se simulacích přechodových režimů je dosti komplexní a časově i technicky náročná – její náplň 
přesahuje původní zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 pracoval samostatně a na konzultace chodil dobře připraven. Až na jeden výpadek lze konstatovat, že na své DP 
pracoval kontinuálně po celou dobu řešení, čemuž odpovídaly i pravidelné konzultace. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal dobrou úroveň získaných znalostí včetně schopnosti se samostatně naučit pracovat s novými SW nástroji, 
které jsou dosti komplexní, a tedy jejich správné využívání vyžaduje poměrně široké znalosti. V práci se však vyskytuje 
nemalé množství drobných nepřesností. Předložená analýza výsledků má nepochybně určité rezervy – mohla by být 
podrobnější a přesnější. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce působí přehledným a většinou srozumitelným dojmem, její struktura byla zvolena vhodně. Formální úroveň DP je 
dobrá. Z hlediska použitého jazyka lze konstatovat, že diplomant používá komplikovaná souvětí, což někdy působí 
těžkopádně. Student odvedl velké množství práce, což ovšem v některých pasážích DP není znát – i tak je rozsah práce 
nadprůměrný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Rešeršní část je poměrně stručná, nicméně obsahuje relevantní informace pro tuto DP. Citace odpovídají místním 
zvyklostem. Předložená práce obsahuje pouze původní výsledky. 
 

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. 
Dosažené výsledky odpovídají očekávání a lze je použít při stanovení budoucí strategie školního týmu pro soutěž Formula 
Student/SAE. V kapitole Závěr jsou pak shrnuty dosažené výsledky včetně jejich zobecnění. Dále jsou zde předloženy náměty 
pro případné další pokračování. Formulace dílčích závěrů je v pořádku včetně logického zdůvodnění. 
Za zmínku stojí hlavně komplexní detailní termodynamický model umožňující výpočty v neustálených podmínkách motoru 
(přechodové režimy) v kombinaci s podélnou dynamikou vozidla, a to včetně všech řídících algoritmů. Tento model student 
vytvořil úplně sám jen základě konzultací a příkladů k SW balíku GT-Suite/GT-Power. 
 
Dotazy: 

 Byly testovány i jiné hodnoty kompresního poměru než =9 v přechodových režimech? Pokud ano, jak vycházely 
z hlediska času na kolo a spotřeby paliva? Pokud ne, co lze předpokládat na základě získaných poznatků (např. 
z hlediska spotřeby paliva, tendence ke klepání, práce turbodmychadla)? 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student pracoval aktivně, samostatně a systematicky. Prokázal dobrou schopnost aplikovat získané poznatky, 
totéž lze konstatovat o nutnosti naučit se nové věci nad rámec magisterského studia na FS ČVUT. Předložená DP 
přesahuje běžný standard diplomových prací, a to jak svou náročností, tak i množstvím získaných dat a poznatků. 
Má ovšem jisté rezervy v několika oblastech (odborná i jazyková úroveň, rozsah/kvalita analýzy výsledků). Na 
základě těchto okolností je zvoleno níže zvolené hodnocení. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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