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Téma bakalářské práce: 
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Jméno a příjmení studenta: 

Tomáš Glabasňa 

 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

1.  Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Bakalářská práce odpovídá zadání, ale rešeršní část věnovaná kulovým čepům mohla být 

propracovanější. 

 

2.  Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předkládaná práce je rozdělena na část úvodní, teoretickou, praktickou, výsledky a diskuze 

a závěr. Kapitoly na sebe navazují, ale některým by bylo vhodné věnovat více pozornosti 

(např. kapitole 2.2.1 Materiály kulového čepu, nebo kapitole 3.2.1 Optická emisní 

spektrometrie).  

 

3.  Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Úkolem teoretické části předkládané bakalářské práce bylo popsat kulové čepy, jejich 

druhy a využití v automobilovém průmyslu a dále jejich vliv na geometrii vozidla. Toto 

bylo splněno, ale jak už jsem uvedla, teoretická část mohla být propracovanější. 

V praktické části je pečlivě popsána příprava experimentálního materiálu doplněná 

fotografiemi, ale některé obrázky jsou myslím nadbytečné (např. obrázek úhlové brusky).  

Chemické složení materiálu kulového čepu a to ze tří vzorků kulového čepu a jednoho 

vzorku pouzdra kulového čepu bylo stanovováno metodou optické emisní spektrometrie 

s doutnavým výbojem. Na základě chemického složení student uvedl třídy oceli, ze kterých 

jsou materiály vyrobeny, a jejich charakteristiky. 

 



4.  Jiné poznatky: 

Kladně hodnotím přístup studenta k přípravě vzorků, kterou provedl naprosto samostatně.  

Škoda, že takto aktivně nepřistupoval také k vypracování rešeršní části a nezačal se 

zpracováním dřív. 

Otázky k obhajobě: 

1. Musí být u dnešních automobilů používaných na pozemních komunikacích pevná 

mechanická vazba mezi volantem a řízením, resp. kol vozidla? 

2. Myslíte si, že je diagnostika kulových čepů uvedena na Obr. 16-17 dostatečná? Jak se 

to dá řešit jinak? 

3. Jaké znáte typy náprav automobilu? Můžete popsat jejich základní konstrukční 

provedení? 

 

5.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V práci je citováno 24 studijních pramenů, většina jich je elektronických. Použité studijní 

prameny souvisí s tématikou práce. V práci by mělo být využito víc cizojazyčné literatury.  

 

6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

K formálnímu zpracování bakalářské práce nemám vážnější připomínky; v textu se 

vyskytuje minimum pravopisných chyb a překlepů.  

Některé obrázky jsou nevhodně zvolené. V některých kapitolách je popisováno to, co s BP 

přímo nesouvisí. Například v kapitole 3.2.1 Optická emisní spektrometrie je uvedeno, že je 

možno měřit BULK a DPA módem (viz. str. 23), ale dále to není vysvětleno. DPA mód při 

řešení předkládané práce využíván nebyl. 

 

7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Na výsledky předkládané práce by mohlo být navázáno při řešení následné diplomové 

práce. 

 

8. Práci hodnotím:  

zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

VELMI  DOBŘE 

 

 

 

V Ostravě 25. 5. 2015 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 
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