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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): 

Autor se ve své práci věnuje problematice brzdového systému vozidla, problémům 

brzdné dráhy a brzdného zpomalení vozidla dle předpisu EHK  V úvodní části své 

práce se věnuje základní teorii brzdových systémů a brzd, jejich rozdělení a funkce. 

V další části jsou definovány porovnávané parametry, jako jsou technické specifikace 

vozidla použitého k testování, podmínky předpisu EHK a metodika zkoušky. Autor zde 

představuje metodiku experimentu a způsob vyhodnocení.  

V závěrečné části bylo provedeno číselné i grafické zpracování změřených dat a 

uvedeny závěry a doporučení. 

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 měřením a vyhodnocením výsledků. 

Relativita některých výsledků měření by snad vyžadovala podrobnější komentař. 

Praktické využití práce je možno vidět v ukázce práce měřícím zařízením a posuzování 

brzdových vlastností.  

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

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

Oplýval nápady a iniciativou. 

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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