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Konstrukce spalovacích motorů vozidel musí splňovat stále přísnější poŽadavky emisních
lirrritů s cílem podpořit čistotu životního prostředí. Výrobci autornobilů proto nepřetrŽitě
vyvíjejí nové typy korrrpaktněj ších spalovacích motorů, jeŽ jsou vybaveny rrrodemínri
lysokotlakými systémy s přímýnr vstřikern paliva a přídavnýrni systérny na sniŽování
produkovaných emisí.
Cílem bakalářské práce (BP) bylo proto vytvořit ucelený přehled noŽností eliminace ernisí
ze spalovacího procesu dopravních prostředků.
Bakalářská práce má poměmě obsáhlý rozsah 86 stran viastního textu a obsahuje obvyklé
náleŽitosti BP dané snrěrnicí Univerzity Pardubice č'912012 ve znění dodatku č. 1. V souladu
se zadáním BP je v kap. 1 uveden přehled vztahující se k teorii vzniku etrrisí u zážehových a
vznětových motorů. V následujících kapitolách 2-4 jsou uvedeny relevantní inťormace
vztahující se k současnému stavu poznání v oblasti redukce err-risí konstrukčním řešením.
provozem vozidla a instalací dodatečných zaÍízení. Velice kladně hodnotím' že se autor
zaměřil na prezentaci i technických novinek. které ještě nejsou běžně v motorech vyuŽívány.
Přínosná je předevšíln kap. 5. kde autor podává komplexní přehled o diagnostice používané
k sledování emisně relevantních kornponent a protizákonných úprav a to včetně praktických
ukázek autora z realizovaných diagnostik.
Student splrril všechny body zadání BP. Přijejím zpracování vycháze| z poznatků' které získal
studiem oboru DP-OŽPD, ze svých vlastrrích praktických zkušeností a Z třiceti odbomých a
internetových zdrojů. Student postupoval při zpracování BP aktivrrě a iniciativriě.
Celkově je předloŽená práce po odbomé stránce na velrrri dobré úrovni, pouze ojedirrěle se
lyskytují v textu stylistické nepřesnosti. Bakalářská práce je přínosern jak pro studenty oboru
dopravní prostředky' tak pro trrechaniky. diagnostiky a laickou veřejnost. která se o dané ténra
za1ímá.
Vzhledem k tomu, Že posluchač Michal Beleš splnil všechny body zadání bakalářské práce,
doporučuji práci k obhajobě. Předloženou výslednou práci a posluchačův přístup k zpracování
odbomého textu hodnotím klasifikačnírn stupněnr
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