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HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE – OPONENT 

obhajoba této práce se koná dne:  

Téma práce: Eletroinstalace pro lehkou bugynu s elektrickým pohonem 

 

Jméno a příjmení studenta: Bc. Antonín Ručka 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Předložená diplomová práce zpracovává téma orientované do oblasti tvorby a realizace vazeb 

mezi funkčními, ovládacími a monitorovacími celky lehké bugyny s elektrickým pohonem. 

Podle zadání student seznamuje čitatele se základními pravidly pro realizaci elektroinstalace ve 

vozidlech, provádí návrh a realizaci elektroinstalace v bugyně. Jeden z bodů zadání je návrh 

systému jištění elektroinstalace. V poslední části hodnotí student dosažené výsledky a navrhuje 

další směr řešení. Ke každému bodu zadání, lze v textové práci najít část, která popisuje postup 

řešení konkrétního bodu zadání.    

 

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

částí práce, hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování), 

případně jejich úplnosti? 

Práce je rozdělena do základních 6 kapitol a jedné kapitoly zhodnocující dosažené výsledky. 

Po úvodní kapitole, která je obsahově blízká anotaci a né úvodu do řešeného problému, jsou 

následující kapitoly věnovány jednotlivým bodům zadání. Jejich struktura je z pohledu řešení 

vyvážená, jen členění jedné kapitoly není opoctatněné (číslování např. kapitoly 3.1.1). Práce 

obsahuje seznam použitých symbolů a zkratek, který ovšem neobsahuje všechny symboly a 

zkratky použité v práci (např. IP, LED, ... jednotka H apod.). Práce obsahuje chybné informace 

(např. „Jsou zde zapojené dvě relé, na které je přivedený velký proud až 50 V.“) a překlepy 

(např. „Také pro ventilátory jsou zvolené tyto2 pinových konektorů.“). Při popisu postupu 

měření proudu by byl v technické zprávě vhodnější (více popisující) obrázek schéma zapojení 

než obrázek pracoviště. Kapitola 4 pusobí spíše jako návod (popis postupu realizace), než 

technická dokumentace, což se od diplomové práce očekává. Podkapitoly nemusí být na nových 

stránkách, generuje to prázdná místa v textové části práce. 

 

3. Uveďte jaký je způsob využití práce? 

Práce je podkladem pro realizaci elektroinstalace pro lehkou bugynu s elektrickým pohonem. 

Podle textové části se student podílel také na praktické realizaci a ověření teoretických návrhů 

elektroinstalace. 



 

4. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Součásti práce je seznam použité literatury, na kterou jsou v práci, hlavně v seznamovacích 

úvodních kapitolách práce, odkazy.  

 

5. Odpovídají použité postupy řešení v oboru obvyklým trendům? 

Student postupoval standardní cestou při řešení technického problému. Nejprve nastudoval 

potřebné informace pro řešení problému, provedl analýzu zadání, navrhl řešení a to pak 

následně prakticky ověřil. Některé části řešení mohl student popsat s využitím logických funkcí 

(např. pravido pro denní svícení, mlhová světla apod.). 

   

 

6. Práci hodnotím: zde uveďte hodnocení práce (výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhovující) 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: 

 

velmi dobře 

 

7. Dotazy na studenta, jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

1. Můžete odůvodnit umístění páky pro změnu směru vozidla? (Podle mého mínění není 

ergonomické a vhodné z důvodu snadné možnost nechtěného přepnutí směru.) Je to 

nějak ošetřeno? 

2. Pojistky by měly jistit, mimo jiné,  vedení je to zohledněno v celém projektu? (průřez 

vodičů x použitá pojistka). Podle čeho se stanovuje průřez vodiče? 

3. Můžete na obrázku 10 vysvětlit  funkci diody v propustném směru? 
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