
 1 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra energetiky –  361 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

OPONENTNÍ  POSUDEK 

BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 

Autor závěrečné práce: Jiří Ryšavý 

Oponent: Ing. Jan Srnec 

Studijní program: B2341 Strojírenství 

Studijní obor: 3907R004 Provoz a řízení v energetice 

Akademický rok: 2014/2015 

Název tématu: Využití alternativních paliv v automobilovém průmyslu 

 

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Student názorně popisuje všechny možnosti alternativních paliv.Toto téma je v této 

době velice aktuální a práce je velice přehledně a podrobně rozpracována. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Bakalářská práce obsahuje popis alternativních paliv, jejich vlastnosti, skladování a 

využití.Práce je spíše brána jako příručka pro nastínění alternativních paliv a jejich 

vlastností. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Student svými poznatky dokázal, že pracoval sám a tato bakalářská práce je jeho 

vlastním dílem. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

-Student se někdy neřídí směrnicí pro bakalářské práce 

-Práce postrádá praktickou část 

-Formální stránka práce obsahuje pár chyb 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jste si opravdu jist, že první automobily jezdily na plyn? 

V motorsportu již existují hybridní automobily, víte o slavné části motorsportu, kde se 

používají pouze elektrické automobily a jak fungují? 

Jakou vidíte budoucnost pro alternativní paliva v ČR? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student přehledně a názorně zpracoval informace o alternativních palivech.Práce 

bohužel postrádá praktickou část což však nesnižuje hodnotu této práce.Je kvalitně 

zpracována a proto doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 5.6.2015 
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