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Bakalářská práce (BP) zpracovaná studentenr MichaIerrr st'astným má celkern 43 stran textu a

obsahuje obvyklé náieŽitosti BP dané směrnicí Univerzity č.7120|9. V souladu se zadáním
BP je v prvních dvou kapitolách uveden současný stav řešené problematiky v oblastr

kapalinového clrlazení spalovacích rnotorů a chladicich kapalin, které jsou v současné době

natrhu nabízeny' Vtéto části práce jsou také uvederry přístroje, včetně principu nrěření, pro

stanovení bodu tuhnutí chladicíclr kapalin' Nejpřínosrrější částí práce je experim€ntální část'

uvedená v třetí kapitole. kde sttrdent popsal přípr.avu testovaných vodných roztoků chladicích
kapalin na bázi sanrotného etylenglykolu a na bázi etylenglykolu s přídavkem biosložky _

glycer.olu a interpretoval výsledky studia jejich Íyzikálních vlastncjstí (hustoty, indexu lomu a

bodLr tuhnutí). V závěn-r BP jsou shrnuty dosaŽené výsledky a na zák|adě získaných výsledků
je uděleno doporučení pro uŽivatele'
Student postupoval při zpracování bakalářské práce aktivně a iniciativně. Zvládl principy,

metodikLr i konkrétní provedení exper imentálních nlěření' Výsledky správně interpretoval'
Při zpracování bakalářslré práce vycházeI jednak z poznatků získaných během studia naDFJP,
jednak z poznatků uvedených v třiceti inÍbrmačnich zdrojích; vyclrázel z učebnic, recenzovaných
časopisů. sbortríkti konfererlcí a itrtet.netových zdrojů.
Celkově je předloŽená BP po odborné stránce na velmi dobré úrovni; obsahuje pouze drobné

forrnální a stylistické nepř.esnosti' Výsledky sledování lzikálních vlashrostí vodných roztoků

chladicích kapalin nrolrou být přínosné jak pro technické pracovníky autoservisů, dopravních

spolcčtrosti. tak pro výlobce rněřicích přístrojů. kterými se sledují fyzikální vlastnosti chladicíctl
kapalin. Prezentovarré výsledl'y n-růŽe rovněŽ vyL|ŽiÍ kaŽdý vlastnik automobilu, kteý před zimní
sezónou kontrolu.je nlr.azuvzdornost pouŽivané chladicí kapaliny.
I(ontrolou p|agiátorství V IS Stag byla Zjištěna 0% shoda.

Vzhlederrr k tornu, Že posluchač Michal Šťastný spInil všechny body zadání baka|ářské práce.

doporučuji práci k obha.1obě. PředloŽenoLr výslednoLr pláci a posluchačr.lv přístup k zpracování

odborného textu l']odllotim klasifikačnínr stupnětn

Výborně.
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