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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KRrÉR!í

Zadání prumerne narocne
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěrečné próce,
Zadáním této práce by|o sestavit parametrický soubor v MS Exce| pro vykres|ení trakční charakteristiky, což je pro
baka|ářskou práci průměrně náročné.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předloženó zóvěrečnó próce splňuje zadóní. V komentóři přípodně uvedte body zadóní, kťeré nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zodóní rozšířena. Nebylo-li zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
př!padně i přičiny jednotlivých nedostotků.
Zadání práce bv|o sp|něno v ce|ém rozsahu.

Zvolený postup řešeni
Posud,te, zda student zvolil spróvný postup nebo metody řešení.
student použiI známé Vzorce a

správný

ich závisIostí z naměřených charakteristik.

odbornáúroveň C-dobře
Posud,te úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znolostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
odbornou úroveň této práce hodnotím iako prÚmérnou.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně
Posudte sprqy19st p9ýivóníformólních zópisťt obsažených v próci. Posuďte ťypogrofickou a jazykovou stránku,
Student sice sp|niI všechny body zadání, ale popis jedňóiliúcn trotr:Iu 

"áliié 
čáiio crrvEeT napiit<taa v tapitoÉa

,,Charakteristika hydrodynamického měniče., na straně 22, kde jsou hned pod názvem kapitoly pouze zobrazeny dané
charakteristiky a pod nimi pouze popis použitých veličin. obdobně jsou na tom i některé ostatní kapitoly.
V textu je často použito označení, které k ničemu nepatří- např. str. 44 ,,Fz,,Ale proč je tato sí|a označena zrovna Fz ?

Často také chybí propojenítextu s použitými vzorci (např. str.38 )

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
Vyjódřete se k aktivitě studento při získóvóní a využívónístudijních materiólů k řešení zóvěrečné próce, Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje, ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně
odlišeny od vlostních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citoční etiky a zdo jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citočními zvyklostmi a normami.
Korektnost citací je zce|a v pořádku. Je pravda, že citacemi student opravdu nešetři|, ba naopak. Ve|ice často je odcitován
ce|ý odstavec namísto konkrétního popisu dané problematiky. Něko|ikrát je pouze z citací sestavena i ce|á kapito|a !
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llt. celrovÉ HoDNocENí, orÁzrY K oBHAJoBĚ, tuÁvnn KLAslF|KAcE
Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Voše celkové hodnocení. Ilvedte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.

Domnívám se, že téma této baka|ářské práce je ve|mi zajímavé, zejména proto, že je zde počítáno s reá|nými
naměřenýmidaty. Postup výpočtu je v pořádku. Bohuže| a|e provedenítéto práce, zejména popis jednot|irných
kroků, je veIice chaotické. Taktéž úrovni práce nepřispívá veIiké množství citovaných odstavců.

Před|oženou závěrečnou práci hodnotím k|asifikačním stupněm D - uspokojivě.

otázka:

Ve Vaší práci počítáte na straně 39 rych|ost vozidla pomocí průměru disku a výšky pneumatiky.
Je tato hodnota rych|osti reá|ná?

Datum:2L8 .2O2O Podps: A/^.tt &

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosožených hlavních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnost!te9|llp]sýllqlp9p ptq!q!|ou9|9ytyqvořeného řeše4!. pypllkqsrlr yy:]ypQr, g,ps|!rn9!Lt9!!! z|!
Naprosto mi tu chybíjakási ,,nit,,, po které byse |ogicky postupova|o od začátku aždo konce. Ve|ice často seVtextu
objevují popisy, které nejsou nikde odvozeny_ např. na str. 43:
,,Právě při vysokých otáčkách je hydrodynamický měnič schopen přenést pouze 85 % momentu... A|e odkud se toto čísIo
vza|o není uvedeno (z grafu? z |iteratury? z měření? ).

Na konci kapito|y 73.2 je na straně 38 graf se závis|ostí, která byla nahrazena po|ynomickou funkcí6. stupně. Student aIe
tuto náhradu popisuje na straně 37 jako exponenciá|ní !

Jako krásný přík|ad kva|ity psané části práce s|oužíkapito|a 11.3. na straně 31, kdy ce|ou podkapito|u tvořípouze jedna
krátká věta.
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