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HODNOCENÍ  OPONENTA  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

  

Téma bakalářské práce :  Analýza činností brzdových systémů automobilů 

      

      

Jméno a příjmení : Dušan SKOČEK 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou činností brzdových systémů automobilů. 

Svým obsahem i rozsahem plně odpovídá svému zadání. 

 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená bakalářská práce je zpracována do kapitol, které na sebe logicky navazují. 

Autor ve své práci vhodně doplňuje text obrazovým materiálem. Práce působí celistvým 

dojmem. Z hlediska struktury, úplnosti a návaznosti jednotlivých kapitol nemá oponent 

žádných připomínek. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Autor se v bakalářské práci zabývá analýzou činností brzdových systémů automobilů. Práce 

obsahuje přehled právních předpisů a technických norem vztahujících se k řešené 

problematice, statistiku dopravních nehod zapříčiněných závadou brzdového systému 

automobilů, rozdělení a popis konstrukcí brzdových systémů automobilů s uvedením jejich 

možných poruch a příznaků poruch, popis dalších elektronických bezpečnostních systémů 

vozidel, konkrétně ABS, ASR a ESP a Experimentální měření délky brzdných drah 

automobilu s použitím těchto elektronických bezpečnostních systémů a při jejich vypnutí. 

Práce je zpracována zodpovědně a přehledně, oponent práci doporučuje k obhajobě. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Nejsou. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Práce nové poznatky nepřináší, práce obsahuje přehledný popis funkce elektronických 

bezpečnostních prvků automobilu a porovnání chování automobilu v krizových situacích za 

použití těchto prvků a bez nich. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autor se v zadané problematice dobře orientoval, odborná literatura i internetové zdroje 

jsou zvoleny v dostatečném rozsahu. K rozsahu ani výběru literatury nemá oponent žádné 

připomínky. 

 

 

 

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

    K jazykové a formální stránce taktéž nejsou žádné připomínky. 

 

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

    Bakalářská práce může sloužit jako studijní materiál. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nejsou. 

 

10. Práci hodnotím: VÝBORNĚ. 

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

         

      

Dne: 2.5.2012 

 

Podpis oponenta:   Ing. Václav Veselý 

 

 

      

      

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


