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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Elektrické pohony automobilů 
Jméno autora: Jan Bejblík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing.Jan Baněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Rešerše uspořádání elektromobilů je současné a aktuální téma, ke kterému je nyní k dispozici řada podkladů různé kvality. 
Najít a uspořádat je s cílem ilustrovat koncepční vývoj bateriových vozidel bylo cílem této práce.   
 

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. 

Práce byla zadána firmou MB-Tech a také u zadavatele vedena (Ing. Jiří Černý se podílel i na tomto posudku). Student nalezl 
podklady pro vytvoření poměrně obsáhlé databáze elektrických automobilů a jejich parametrů. Dalo by se říci, že v dnešní 
době a v daném čase řešení, lze těžko očekávat o mnoho více vozidel. Zpracování databáze je přehledné a má pro zadavatele 
očekávanou vypovídací hodnotu. 
 

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. 
Pan Bejblík vypracoval svou práci samostatně, jen s minimem připomínek. V průběhu práce konzultoval cca jednou týdně u 
zadavatele a po počátečním váhání přicházel připraven a prosadil i několik svých nápadů.  Podobně se projevil i z hlediska 
plnění studijních povinností, spojených s řešením projektu (kontrolní dny, mini-obhajoba), kdy přicházel správně připraven a 
poté reagoval na připomínky komise k jeho práci. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Tato práce je vyloženě rešerší stávajících technických řešení a jejich sumarizace. Při sběru dat není přílišný prostor pro vlastní 
invenci. Tento prostor však vzniká třídění a vyhodnocování zjištěných dat a nebyl v práci plně využit.  

 V práci není podrobněji prodiskutován účel, pro který je rešerše vytvářena. Není také popsán způsob výběru 
vozidel, resp. při jejich výběru není respektována jejich kategorie ani sériovost. 

 Chybí diskuse k výběru vyhodnocovaných parametrů a způsobu jejich kvantifikace. (Jak se vyhodnocují textová 
označení, která nejsou důsledně volena jako výčtové hodnoty atd.) 

 Popis celkového řešení vozidla je uveden jen u několika vozidel, jejich výběr působí náhodným dojmem. 

 Některým komponentám pohonného řetězce je věnována jen malá pozornost, jejich popis je příliš všeobecný a 
netechnický (Baterie Lithiové jsou LI-Pol i Li-Ion, regulátory, rekuperace). 

 Tabulka vozidel dokončená v polovině roku 2017 obsahuje údaje z r. 2018. 

 Excelovská tabulka vozidel která je hlavním výsledkem práce je „mrtvá“, neobsahuje prakticky žádné vzorce, ani 
odkazy. Vyhodnocované závislostí nepracují s odkazy na zdrojová data tabulky. Případné doplnění dalších vozidel 
tedy znamená ručně předělat všechna vyhodnocení! K tomu jak to udělat není v práci žádný návod. 

 Jsou uvedena jen vyhodnocení závislostí primárních veličin, zajímavé možnosti vyhodnocení odvozených veličin jsou 
ignorovány (např. kapacity baterií na 1km dojezdu nebo 1kg celkové hmotnosti, podíl hmotnosti baterií na 
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pohotovostní hmotnosti a podobně).  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po jazykové stránce, až na několik krkolomných výjimek, napsaná celkem čtivě. Rozsahem práce odpovídá zadání. 
Z grafického pohledu mohly být některé části upraveny lépe. Zlepšilo by to jejich vypovídací hodnotu. 
Tabulka vozidel obsahuje některé nejasnosti, např. 

 Záložka nazvaná Overall dojezd. 

 Sloupec tabulky udávající kapacitu v [Ah] je nadepsán „sloupec“. 

 Rozdíl mezi bateriemi v podvozku a tzv. skate není vysvětlen. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Ze začátku bylo potřeba studenta nasměrovat ke vhodným zdrojům a k tomu co má vlastně vyhledávat. Poté už pracoval 
samostatně a další podklady vyhledával sám. Čtyřstránkový seznam použité literatury je toho důkazem. Je ale tvořen hlavně 
internetovými zdroji. U konkrétních údajů v textu práce však na ně chybí odkazy 
 

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. 
Hlavním cílem práce bylo vytvoření statistických ukázek, jakým směrem se ubírají osobní elektrická vozidla. A to z pohledu 
velikosti baterií, počtu použitých motorů atd. Toto student splnil. Z grafů je na první pohled vidět to co zadavatele práce 
zajímalo. Data však nebyla využita k podrobnější analýze. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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