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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 
Jméno autora: David Zelený 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je náročnější na získání a utřídění potřebných dat. Kromě nákladových charakteristik získával a hodnotil student i 
ekologické dopady provozu. Data byla získávána z veřejně dostupných zdrojů, neboť samostatný průzkum neveřejných dat 
např. u výrobců by byl nad možnosti studenta, bakaláře. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu. Práce hodnotí nákladovou stránku pomocí standardních výpočtů a kritérií 
pro vybrané druhy vozidel a jejich provozu. Nad obvyklý rámec bakalářské práce jsou hodnoceny externality. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl po celou dobu aktivní a samostatný. Vyhledával relevantní literaturu, studie a parametry hodnocených vozidel 
a v práci je dokázal využít k výpočtům a závěrům. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je podle mého názoru na velmi dobré úrovni. V práci jsou popsány různé možné způsoby pohonu vozidel. 
Nad obvyklý rámec ekonomických výpočtů student zvládl vyhodnotit další aspekty provozu vozidel, u nichž se ani experti 
z oboru obvykle na hodnocení neshodnou. Student projevil schopnost kriticky hodnotit podklady a formulovat vlastní 
závěry. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úprava práce je na dobré úrovni, přehledně popisuje problém a následně vyhodnocení porovnávaných variant. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce cituje získané podklady a rozlišuje vlastní a převzaté texty. Student využil i zahraniční podklady a studie. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce z vlastních výpočtů studenta odvozuje závěry a porovnání. Rozsah práce je větší, než je obvyklé u bakalářské práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce splňuje zadání v plném rozsahu. Student osvědčil schopnost samostatné analytické práce, vlastních výpočtů 
a formulace závěrů.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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