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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano, diplomová práce odpovídá zadání. Vytýčený cíl byl splněn.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Diplomová práce má dobrou strukturu, jednotlivé části na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Diplomová práce je psána jednoduchým a srozumitelným způsobem. Autor nejdříve

seznámil s historií používání plynných paliv k pohonu vozidel, jejich druhů a dále uvedl
fyzikálně-chemické vlastnosti popsaných druhů plynných paliv. V další části se zaměřil na
použití zemního plynu k pohonu v autobusech a popis palivové soustavy vozidel na zemní
plyn. V poslední části je zmíněna statistika vývoje počtu vozidel s pohonem na zemní plyn
v České republice a je zde zhodnocení bezpečnosti vozidel na zemní plyn při možných
situacích jako je plnění, parkování, dopravní nehoda a požár. Autor při psaní využívá
dostupných materiálů z větší části z internetové sítě.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Diplomová práce shrnuje použití plynných paliv k pohonu vozidel, historii používání

plynných paliva charakteristiky plynných paliv, se zaměřením na zemní plyn.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor využívá dostupné materiály převážně z internetové sítě a dále různé materiály

týkající se vozidel s pohonem na plynná paliva.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
V práci je obsaženo větší množství slohových a grafických chyb.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce podává ucelený souhrn informací k problematice automobilů používajících k

pohonu plynná paliva, jejich bezpečnost a technické provedení.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
V práci by bylo vhodné uvést ve stručnosti i statistiku dopravních nehod a požárů

vozidel s pohonem na plynná paliva v České republice.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Velmi dobře

Dne 17. 5. 2011
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


