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

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

V první části práce je vysvětlen pojem historické vozidlo a je popsána legislativa 

provozu těchto historických vozidel. Dále následuje obecný technický popis 

renovovaného vozidla a dělení náprav používaných ve vozidlech jak historických, tak 

současných.  

Na toto navazuje popis vozidla, dále je popsán návrh postupu renovace. Následně se 

autor zabývá výpočtem hlavních rozměrů brzdového obložení.  

V praktické části práce je teoretický návrh aplikován na praktickou činnost a na 

nápravě vozu Škoda Felicia. V poslední části je zhodnocena ekonomická stránka 

realizované renovace. 

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

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

 Práce je svou podstatou jak teoretická, svým teoretickým popisem, tak i praktická, 

reálným pracovním úsilím na vozidle, respektive jeho skupině.  Auto dokáže být jako 

správný technik místy velmi strohý. 

Praktické využití práce je možno vidět v ukázce problémů spojených s renovací 

vozidla.  

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student k řešení své práce přistupoval zaujatě a iniciativně a samostatně ji zpracoval. 

Je příjemné, je li práce zálibou. 

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

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Zásady pro vypracování byly oběcně dodrženy, části textová i grafická jsou vyvážené. 

V práci se však vyskytují některé formální chyby.   

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Nemám dotazů. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce svědčí o dostatečných odborných znalostech studenta a tedy ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 5.6.2018 
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