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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Silové zatížení a průtokové vlastnosti výstupního hrdla vzduchového filtru 
Jméno autora: Bc. Michaela Krátká 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Vojtěch Klír 
Pracoviště vedoucího práce: Centrum vozidel udržitelné mobility 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vzhledem k předmětné problematice považuji za průměrně náročné. Pro zpracování zadaných úkolu bylo nutné 
vzájemně kombinovat teoretické a experimentální poznatky.  
 

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. 

Závěrečná práce zcela splňuje zadání. 

 

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. 
Diplomantka pracovala velice samostatně a využívala možností konzultovat jak s vedoucím práce, tak s odborným 
konzultantem. Veškeré požadované podklady vždy dodala včas a v požadované kvalitě.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Velice kladně hodnotím odbornou úroveň práce a to zejména z pohledu přímého využití všech dostupných informací 
k předmětné problematice. Nejvíce si pak cením přímou účast diplomantky na prováděných experimentech a následném 
vyhodnocení získaných podkladů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se nachází minimum formálních a gramatických chyb. Text je velice dobře strukturován a napsán vhodnou formou. 

 

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. 
Výběr v práci uváděných zdrojů považuji za vhodný k dané problematice. Jednotlivé zdroje jsou v textu práce uváděny 
v souladu s definovanými pravidly.  
 

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 zručnost i apod. 
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Výstupy z práce budou dále využity pro návrh příštích vzduchových systémů. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomantka pracovala aktivně a velmi samostatně – včetně přípravy CAD modelů, provedení CAE výpočtů a 
testování fyzických vzorků. V teoretické části uvedla vše podstatné k dané problematice. V experimentální části 
postupovala logicky a dospěla ke konkrétním závěrům využitelných v praxi. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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