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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh elektronického ovládání polohy škrtící klapky 
Jméno autora: Vladan Pikl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Oponent práce: Ing. Lukáš Pacoň 
Pracoviště oponenta práce: CVUM – Centrum vozidel udržitelné mobility 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější, poskytuje studentovi dostatečný prostor pro seberealizaci.  

 

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. 

Zadání student splnil. Výsledek bakalářské práce mi přijde velmi dobře promyšlený a pravděpodobně tedy i funkční, 
student se zabývá všemi detaily a neponechává nic náhodě. Zvláště oceňuji úvahy nad použitými materiály. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení hodnotím jako správný.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň bakalářské práce hodnotím jako výbornou. Ocenil bych více pohledů a detailnější rozpad komponent 
v kapitole 5.2 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po typografické i jazykové stránce dobře napsána. Malou výtku mám ke kvalitě obrázků. Např. Obr.12 by mohl mít 
bílé pozadí a vyšší kvalitu. 

 

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. 
Všechny potřebné citace jsou vyvedeny dle obvyklých norem a nemám k nim výhrady. 

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Bakalářská práce má vysokou úroveň, jak odbornou, tak i formální. 
Dotazy: 
 

1. Celé soustrojí elektronické klapky je umístěno poměrně vysoko, jaká je celková hmotnost sestavy? Bude 
mít zvýšená hmotnost vliv na sání do motoru? Bude muset být vyztuženo? 
 

2. V kapitole 6.2 se uvádí:“ Simulovaná reakční doba není nijak oslnivá vzhledem k tomu, že elektronické 
škrtící klapky od firmy Bosch specifikované pro použití v motorsportu dosahují reakční doby okolo 0,1 s.“ 
Lze reakční dobu nějakým způsobem zlepšit?  

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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