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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce splňuje zadání ve všech jeho bodech.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly jsou ucelené a na sebe navazují.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby směsi u vznětových spalovacích motorů. Úvodní
části se věnují teoretickým rozborům určování poměru množství vzduchu a paliva s ohledem na
jednotlivé režimy provozu motoru. V dalších částech jsou pak provedena měření, které analyzují
vlivy jednotlivých parametrů jako jsou teploty chladicí kapaliny, paliva a nasávaného vzduchu pro
jednotlivé režimy. Tato část je zpracována velmi podrobně a přehledně formou tabulek a grafů
nejdůležitějších veličin. Součástí práce jsou také vzorový protoklol typizované laboratorní práce.

4. Poznámky a kritické připomínky:
K práci nemám připomínek, bakalant by mohl při obhajobě odpovědět na následující otázky:
* Co vyjadřuje pojem stechiometrický poměr?
* Jakým způsobem je rozpoznán start motoru pro nastavení startovací dávky?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Přestože se jedná o práci vesměs rešeršního charakteru, je tato doplněna měřeními, která potvrzují
teoretické předpoklady. Práce nové teoretické poznatky nepřináší, je však doplněna průběhy, které
nejsou vzhledem k "know how" výrobce volně publikované.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů je dostatečný a příslušné odkazy na literaturu jsou ve vlastním textu
vyznačeny.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Bakalářská práce je po stránce jazykové a grafické zpracovaná na velmi dobré úrovni.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky bakalářská práce bude možno využít pro další výzkum v dané oblasti, stejně tak i pro
diagnostiku provozu vznětového motoru.
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