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Diplomant se v přeclloŽené práci zabývá alttuáirrí problematikou, tj. návrhem a ověřenim
metodiky stanovení obsahr-r paliva v olejové náplni dvěma přístroji, znichž kaŽdý pracuje
na odlišnórn principu (př.ístrojenr FDM Q600 The Frrel Sniffer a FTIR spektrometrem). Průnik
pali-n'at clo tnotclrového ole.je je poměrně častým, avŠak opomíjeným jevem. Nejčastěji se
hoclnotí na ziiklaclě stanovení boc1u vzplanutí v otevřeném kelímku, ale určitou alternativou
jsou právč l,,ýšc zmínčné metody, ktcró jsou výhodné např. v případě, kdy není v laboratoři
k dispozici zenrní plyn nutrrÝ k určování bodtr r,zplanutí.
obsah diplorrrové práce V-Yplacované panern Mar1inem Tesařem koresponduje s poŽadavky
uvedenými v zadání a rrrá přimčřcný rozsah 73 stran textu technické zprávy. V souladu se

zadánírn jc DI, logicky členčr'ra do rří lrlavních kapitol.
Teoretická čirst práce stručně shrnuje současný stav poznatků o vlastnostech motorových
o1cjťr. o trrctociách hodnoccní obsalru paliva v oleji a o statistických metodách pouŽitých
r' experitrrcntální části práce"
Přínosetl prirce je přec1evšínr její expcrimcntální část, kde si nejdříve musel autor připravit
moc1e1ovó vzork1, olcjťr I{LII]IA XT 15W40 s přídavkem 0.I0 % hm. motorové naÍŤy

bez biokor-nponenty a r"rásledrrě zpracoval a ověřil meto<]iku stanovení jejího obsahu v oleji
přístroji IrDM Q600 Fue1 Sr.ril].cr a mctodou I.-TIR spektronretrie. Nad rámec zadání DP
prol,ecll cliplomant l.rrěření n"rodclor,ých vzor.l<ů na přístroji pro stanovení bodu vzplanutí
v otcr,'řcnétn kclírrrkr-r pocllc Clevelar.rda. DosaŽené výsledky autor správně interpretoval a
zdťrr.odrril a lletody nlczi scbou porovnal.
Pi.i zpracor'ání DP vycházci. Bc. -l-esař z 29 irrlbrrrračních zdrojů, lrde poclstatnou část tvořily
popularizující elektronickó in1brrrrační zdroje. Podle n.rého názoru by shrnutí současného
Stavu poznatků v oblasti tómatti DP rr-rělo vycl.rázet předevšírn z odbornýclr článků' kde
alespoň po1ovinu by měly tr,'ořit zahraniční zdroje. Diplonrant ťrspěšně zvlád]' principy,
n.retoc1iltu i konkrétní proveclení všcch mčřcní' 'reoretické poznatky, experimentálně ověřil a
vliochii' jc uplikor al.
Studcrlt prokázal clobrou manuální zručnost při laboratorních pracích, které byl schopen si
vl.iodně zorgatrizovat. Ve výpočtové části práce se nrusel diplomarrt naučit pracovat se

s1oŽitýn solllvar.em. Ke všem dílčím ilkolůn přistupoval zodpovědně a iniciativně.
Cellior,ě je předloŽená prácc po odborné stránce na dobró úrovni. Práce však obsahuje značné
mnoŽství přcklcpťr' nesprávnou intcrpunkci a stylistické nepřesrrosti. Nesrovnalosti jsem
rovnčŽ zjistila v citacích ir"r1brt-r-račr.rích zdrojů.
Po oc1bornó stránce nrá práce přírros plo obor, protoŽe řeší návrl'r a ověř.ení nových postupťr a
analýzc provozních ht-t.tot pouŽitclrrých iak v provozních laboratořích autodílen, dopravtrích
poclnikťl a dep. 1n[ y d|agrrostickýcl.r ccntreclr.



Vzhledem k tomu, Že poslrrchač Bc. Martin Tcsat' splnil všechr.ry body zadirrlí diplomové
práce, doporučuji práci k oblrajobě. PředloŽenou výs1cdnou práci, poslucl-račťrv př.ístr'rp

k provedení experimentálních prací a jeho schopnost zpracování odborného textrr hodnotírrr
klasifikačním stupněm VELMI Dol]liE. 
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