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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Tomáš BLÁHA 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U12120 
Oponent práce: Ing. Stanislav KARGER 
Pracoviště vedoucího práce: U12201 Juliska (Ing. Branko REMEK, CSc.) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Zadání náročnější 
 

Zadání aktuální ve vztahu k sběratelsko-historicky záslužné činnosti, která má vzestupnou tendenci i 

vážnost, zvláště jsou-li automobily řazeny mezi kulturní a historické památky. 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Srovnání amerických a evropských automobilů provedeno částečně, žel je pominuta jejich dostupnost. 

Také další hlediska zpracovány povrchně ve prospěch nadbytečného výčtu a popisů jiných 

automobilových komponent. Některé komponenty s renovacemi bezprostředně ani nesouvisí (ku 

příkladu pružinový brzdový válec, pneumatiky a další) a z toho vyplývá určitá nevyváženost. Navíc 

chybí definice historických vozidel z hlediska zachovalosti a původnosti. V rozdělení vozidel podle 

věkových kategorií - tedy u tříd F a G - není doplněno jejich obvyklé označení Classic a Youngtimer. 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 

Student nepochybně aktivní podle seznamu použité literatury, ale i nepřesných formulací  

u překladů. Lze usuzovat též až na přílišnou samostatnost bez vazby k dalším souvislostem.  
Odborná úroveň D - uspokojivě 
 

Teoretická hlediska z oblasti spalovacích motorů omezena na několik vzorců, ale již bez dalších 

komentářů (včetně jednotek). Chybí zdokumentování průběhu renovačních prací, které by se mělo stát 

jednou z částí dokumentace historického vozidla. Podobně chybí technický popis renovovaného 

automobilu a jeho charakteristiky. Geometrie řízení přední nápravy zůstala opomenuta. K některým 

popisům renovačních prací mohou být výhrady (pískování, pozinkování), naopak ke kladům lze přičíst 

použití správného druhu materiálu trubiček u kapalinových brzd (bezpečnostní předpis). 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 

Typograficky nevyváženo, málo vyobrazení, u některých i špatná reprodukce včetně popisu a u 

vlastních renovačních prací uveden pouze omezený rozsah. Nedostatky v odborné terminologii, 

částečně ve stylistice i v gramatice. 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 

Výběr literatury omezený, absence slovníku odborných výrazů a případně i dostupných - tematicky 

zaměřených časopisů (Auto TIP klassic a dalších). 
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Další komentáře a hodnocení 
 

V práci je zřetelný osobní zájem k vlastní problematice renovace automobilu Buick, ale na úkor či v 

neprospěch vyššího stupně studia i poznání konstrukce vozidel obecně. Neobsahuje širší reflexi 

problematiky historických vozidel, která by se v budoucnu mohla stát podnětem k zadávání podobných 

bakalářských i diplomových prací se záměrem zvýšit úroveň tohoto perspektivního oboru i podnikání. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Přes mé kritické připomínky uvedené v předchozím, přihlížím ke snaze porovnat realitu konstrukční filozofie 
automobilu v Evropě a Americe, včetně legislativních odlišností.   
 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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