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1. Odpovídá bakalářská práce zadání?
Bakalářská práce zcela splňuje požadavky zadání.

2. Jak hodnotíte bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Bakalářská páce je zpracována dle obvyklých zvyklostí, jednotlivé kapitoly jsou logicky členěny a na
sebe navazují.

3. Základní hodnocení bakalářské práce:
V rámci bakaklářské práce bakalant provedl rešerši principů funkce Lambda sond užívaných v
zážehových motorech a způsobů lambda regulace. Součástí práce je také realizace elektronického
testeru-simulátoru dvoubodové lambda regulace zážehových spalovacích motorů s vytvořením
vzorového zpracování laboratorní úlohy. V závěru práce je uveden také podrobný uživatelský návod
pro ovládání realizovaného vzorku testeru.

4. Jiné poznámky a kritické připomínky:
K práci  mám několik poznámek či otázek, které mohou sloužit k diskuzi při obhajobě.
* Jakým způsobem řídicí jednotká rozezná, že se jedná o startování motoru? (str. 19, 2. odstavec)
* V kapitole 4.1 v prvním odstavci je uvedeno, že veškerá naměřená data jsou porovnávána s
požadovanými. Vysvětlete toto tvrzení s použitím obr. č. 15.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky:
Bakalářská práce je z částí rešeršního charakteru, nepřináší tedy nové poznatky. Její realizační výstup
však může sloužit pro výuku v předmětech se zaměřením na automobilovou elektroniku.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů je dostačující a odpovídá specifičnosti tématu. Převzaté prvky jsou v textu
odlišeny.

7. Hodnocení formální stránky bakalářské práce:
Zhlediska stránky formální, jazykové a grafické je práce na velmi dobré úrovni. V práci jsem nenalezl
závažnější chyby.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků bakalářské práce?
Uvedený realizovaný výstup bakalářské práce může být využit v dalším výzkumu problematiky
lambda regulace a také v servisní praxi.
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