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Byla jsem pověřena zpracovánim posudku na předmětnou bakalářskou práci a v souladu

s poskytnutou osnovou posudku bakalářské práce hodnotit zejména:

a) úplnost práce z hlediska požadavků zadání,
Bakalářská práce vypracovaná panem Josefem Vlachem má přiměřený rozsah 67 stran

textu a je vhodně členěna, kromě úvodu azávétu, do čtrnácti samostatných kapitol. Podle
pokynů zadání bakalářské práce posluchač uvedl simplifikovaný přehled moderních

systémů, které mají eliminovat emise výfukových plynů ze vznětových motoru, a tak

redukovat negativní dopad těchto složek na životni prostředí. Rovněž na základé studia

|iteratury uvedl poznatky v oblasti rozdílu mezi qffukovými plyny, které produkuje motor

spalující klasickou naftu a naftu s přídavkem biosložky.
Josef Vlach splnil veškeré body zadání bakalářské práce.

b) zda bakalář postupoval samostatně a aktivně.- 
Student poriupouál při zpracov áni baka|ářské práce aktivně a iniciativně. Sám si shromáŽdil

potřebné podklady pro zpracování bakalářské práce.

c) jak bakalář VYužil podkladY ZíSkané v praxi a Z odborné literatury.' 
Ň|i ,pru"ování bakalářské práce student vycházel zpoznatků získaných z odborné literatury,

elektionických informačních zdrojů a také znalostí získaných v průběhu studia na DFJP.

Informace Čerpaltaké na základé osobních schůzek s odborníky zpraxe.

d) jakáje odborná úroveň bakalářské práce ajejí přínos pro obor.

C"'k*ěj. př"dr"ženápráce po odborné stránce na velmi dobré úrovni. Práce mŮŽe slouŽit

jako stud-ijnimateriál pró studenty dopravních oborů a oborů zaměřených naživotní prostředÍ.

e) jak práce odpovídá normám. zákonným ustanovením a předpisům.' 
Batáiarstápráce splňuje jak obsahové požadavky zadání bakalářské práce, tak i vŠechnY

formální náležitosti dané směrnicí Univerzity Pardubice č.9l20I2.

nl resenl autorské os

Originálni vhodné pro autorské osvědčení nebo patent práce neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že posluchač Josef Vlach splnil všechny body zadáni bakalářské práce,

doporučuji práci k obhálobc, Předloženou výslednou práci, posluchačův přístup kzpracováni
odborného textu hodnotím klasifikačním stupněm

V Pardubicích 13. 6.2015
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