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1. Problematika práce
V Diplomové práci autor zkoumá dopady úprav pístového spalovacího motoru na jeho
charakteristiky. Úvod práce je věnován historii vývoje spalovacího motoru, jeho konstrukci a
základní funkci. V další části se autor věnuje problematice matematického modelování motoru, na
kterou navazuje část věnující se metodické tvorbě simulačního modelu. Pro tvorbu modelu a simulace
student používá program Ricardo Wave. Co se týče náročnosti je práce z časového i odborného
hlediska velmi náročná. Student musel nastudovat ovládání programu a provést praktické měření
geometrických parametrů motoru.

2. Dosažené výsledky
Výsledky práce je možné použít pro další vývoj pohonné jednotky závodního automobilu. Výsledné
výstupy mají vysokou vypovídací hodnotu vzhledem k tomu, že byl model kalibrován v souladu se
známými charakteristikami motoru.

3. Původnost práce
Práce je jednoznačně autorským dílem. V teoretické části práce jsou odkazy na odbornou literaturu a
citace. Zbytek práce je dílem autora, ve kterém jsou vyhodnocovány výsledky simulací, které jsou
dále zpracovány do grafických výstupů. Úvodní teoretické části práce je věnován poměrně velký
prostor.

4. Formální náležitosti práce
Práce má 100 stran a odpovídá zásadám pro vypracování diplomové práce. V práci se nevyskytují
žádné závážné chyby, obsahuje množství obrázků a příloh z vlastního měření geometrických
parametrů motoru a z prostředí programu Ricardo Wave. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují. Práce zcela naplňuje požadavky kladené na vypracování diplomové práce.

5. Dotazy na studenta
V práci uvádíte, že další povolenou úpravou je zvyšování kompresního poměru. Definujte kompresní
poměr a vyjmenujte (vysvětlete) možné negativní následky, které může tato změna pro modelovaný
motor představovat a jak těmto negativním vlivům předcházet.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je velmi zdařilá a vypovídá o odborných znalostech studenta. Je zde další potenciál pro využití
výsledků k vývoji pohonné jednotky.
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