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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení emisního chování vozidel v provozu 
Jméno autora: Bc. David Štěpán 
Typ práce: diplomová 
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 12 201 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma vzniklo v přímé návaznosti na problémové okruhy řešené v rámci výzkumných aktivit Centra vozidel udržitelné 
mobility. Pro zpracování definovaných cílů bylo nutné rozšířit poznatky nad rámec znalostí získaných v základním studiu a to 
zejména pro případ prováděného experimentálního průzkumu.  
 

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. 
Diplomant pracoval na zadaném tématu velice aktivně a samostatně. Veškeré získané poznatky pravidelně konzultoval. 
Průběžné výstupy zpracoval vždy včas a v požadované kvalitě. Velice oceňuji zejména zájem o provádění experimentálního 
průzkumu a to již od fáze příprav měření až po pečlivé zpracování získaných výstupů.  

 

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 za velice kvalitně zpracovanou a to jak po stránce věcné, tak formální. Přehlednost práce plně odpovídá o 
cílevědomém přístupu diplomanta při řešení zadaných problémových okruhů. Zajímavé je zejména přímé propojení 
teoretických a experimentálně získaných poznatků.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se nachází minimum formálních a pravopisných chyb. Jazykovou úpravu považuji za odpovídající povaze práce. 

 

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. 
V práci je čerpáno z více než padesáti zdrojů, jejichž výběr považuji za vhodný. Převzaté informace jsou v textu náležitě 
odlišeny a příslušné odkazy jsou uvedeny podle zavedených pravidel. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předkládaná práce přináší zajímavé poznatky k problematice hodnocení emisního chování vozidel v reálném 
provozu. Velice oceňuji zejména propojení teoretických poznatků, vyplývajících z příslušné legislativy a výkladu 
vybraných států na území EU, s vhodným způsobem naplánovaným experimentálním průzkumem.  Výsledky jsou 
ve shodě s očekávanými a doplňují vhodným způsobem stávající úroveň poznání v dané oblasti. Velice kladně 
hodnotím přístup diplomanta k zpracování daného tématu, a co oceňuji nejvíc, je zájem o provádění experimentů. 
Během zpracování daného tématu student plně prokázal schopnost pracovat tvůrčím způsobem.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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