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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 
Oponent práce: Ing. Josef Morkus, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Základem práce je rešerše konstrukce elektromobilů s cílem nalezení katalogizace a četnosti jednotlivých řešení. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Student se poměrně podrobně věnoval popisu jednotlivých agregátů (včetně typů, které se již používají jen zřídka), ale 
podrobněji popsal jen 7 elektromobilů včetně uspořádání jejich pohonu, což je málo na vyhodnocení typických řešení a 
trendů. Částečně je toto kompenzováno v kapitole Statistika, kde vyhodnocuje 46 vozidel, ale bez podrobnějších popisů. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je v zásadě správný, ale poněkud nedotažený – viz výhrada výše. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornost technického popisu vychází z článků získaných převážně z internetu. V některých bodech bych očekával hlubší 
náhled do řešené problematiky. Pro upřesnění uvádím několik poznámek: 

- U akumulátorů je důležitá nejen jejich kapacita, ale i jejích výkon a použité napětí. Je potřeba odlišovat celkovou a 
využitelnou kapacitu akumulátoru. V posledních letech se rozlišují dva směry vývoje akumulátorů – high energy a 
high power (např. LTO). Velmi důležitá je též jen letmo zmíněná  otázka chlazení, resp. předehřívání baterií. Naproti 
tomu otázku zda bude bateriový box hranatý či nikoliv považuji za zcela podružnou. 

- Chybí mi zmínka o 48 V technologii, která se šíří u některých nových řešení. 
- Popis bezkartáčových stejnosměrných motorů je poněkud zmatečný a směšuje dvě věci: řízení motoru a provedení 

s vnějším rotorem. 
-  Nesouhlasím s tvrzením o omezení výkonu synchronních motorů s permanentními magnety kvůli údajně těžkým 

magnetům. PMSM jsou při stejném výkonu zpravidla menší a lehčí než asynchronní motory. Zřejmě jde o údaj ze 
starší literatury nebo chybný překlad. Problémy permanentních magnetů spočívají v jejich ceně, citlivosti na vyšší 
teploty a nemožnosti vypnout magnetický tok. 

- Ke kapitole Statistika: Sloupcové diagramy v závislosti na čase sledují počet typů vozů včetně prototypů a jsou tudíž 
při sledovaném počtu typů málo vypovídající. Přesnější by bylo sledovat počty vyrobených vozů. 
Rovněž by bylo zajímavé sledovat závislost dojezdu vozidel na kapacitě a hmotnosti baterií.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána srozumitelně, prakticky bez chyb a překlepů. Způsob vyjadřování se místy blíží více populárnímu než 
technickému popisu. Rozsah práce je přiměřený, avšak s výše uvedenou výhradou k rozsahu rešerše. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Práce vychází zejména z údajů dostupných na internetu. U jednotlivých údajů a tvrzení v textu však většinou 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. 
Je otázkou, jak široce vykládat pojem „elektromobil“. V práci je ztotožněn s pojmem osobní elektromobil. V posledních 
letech se elektrický pohon objevuje i u dalších kategorií vozidel, např. městských rozvážkových vozů a elektrobusů. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Ke studentovi mám dvě otázky: 

1) V textu zmiňujete elektronický diferenciál. Definujte podrobněji jeho řešení a funkci – jak a čím jsou umožněny různé 
otáčky a momenty na poloosách? 

2) Jedním z nových trendů je použití 48 V technologie.  Můžete uvést, v čem jsou její výhody a problémy? 
 

 
 
 
 
Datum: 22.7.2017     Podpis:   Josef Morkus 


