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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): 

   Diplomová prá práce se zabývá problematikou optimalize konstrukce motoru a 

jeho příslušenství vzhledem k jeho účinosti. V úvodu práce je popsána historie vývoje 

spalovacích motoru a část je věnována i jejich konstrukci. Dále se student v práci 

zabývá metodikou tvorby simulačního modelu v softwaru Ricardo Wave.  Práce je 

z hlediska odbornosti i času velice náročná. Student musel dostudovat podrobněji jak 

ovládání simulačního softwaru, tak i technickou dokumentaci k vozidlu. 

   Práce je v odpovídajícím rozsahu pro tvorbu diplomové práce. Kapitoly jsou řazeny 

s logicky a náplň práce převyšuje požadavky na diplomovou práci.  

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

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

    Práce je po stránce úpravy textu na vysoké úrovni. Práce je spořádaná přehledně a 

kapitoly na sebe logicky navazují. Výsledky práce jsou využitené pro budoucí vývoj 

pohonné jednotky vozidla určeného k závodním účelům.   

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): 

  Práce je očividně původním autorským dílem. V úvodu práce se vyskyje několik 

citací norem a odborných literatur, v průběhu vlastní simulace je doplněna grafy ze 

softwaru Ricardo Wave. Zbytek práce je dílem autora, který se zaměřil na specifické 

téma dle požadavků majitele závodního vozidla. 

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): 
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 Práce má 80 stran a velké množství příloh v podobě fotografií dokumentujících 

skutečné měření výkonu motoru a parametrů jeho součástí. Práce zcela naplňuje a 

v některých kapitolách i přesahuje požadavky tvorby diplomové práce. 

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

nezbytný bod posudku): 

1. V práci jsou mnohokrát zdůrazněny výrazné ztráty třením ve styku píst-válec 

nebo setrvačností vlastního pístu motoru. Jakými úpravami nebo konstrukčními 

zásahy do stavby motoru lze tyto ztráty omezit? Které z nich jsou použitelné pro 

motor vozidla simulovaný v práci při dodržení platných pravidel třídy, do které je 

vozidlo zapsáno.   

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

   Práce je dle mého názoru velice zdařilá. Téma práce je na aktuální téma a výsledky 

práce mají vysoký potenciál pro následné využití.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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