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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce navazuje na dosavadní vývoj akumulátorových jednotek monopostů Formula Student Electric na FEL ČVUT a měla by 
sloužit k optimalizaci akumulátorové jednotky pro další generaci vozu. 
 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Zadání je splněno s výhradou části „využití matematického modelu článku v simulaci v programu CarMaker“, která v práci 
není obsažena. 
Návrhy na optimalizaci akumulátorové jednotky v závěru práce (kap. 6) jsou pouze vágní, bez specifikace konkrétního návrhu 
a výpočtů vlivu na změnu parametrů a teplotu akumulátoru. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 na řešení úkolu pracoval zcela samostatně. K jediné konzultaci došlo až na mojí výzvu v prosinci 2017. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
   Prvá část práce v kap. 2 zaměřená na rešerši  akumulátorových jednotek se zabývá pouze akumulátorovými články 
předchozích generací vozů týmu eForce Prague Formula (FEL ČVUT). Je zřejmé, že získání údajů o akumulátorových 
jednotkách jiných týmů je prakticky nemožné, ale dostupné jsou údaje o akumulátorových článcích dalších výrobců a toto 
porovnání mi v práci chybí. Na závěr rešerše je konstatováno, že postačí navrhnout chlazení akumulátoru tak, aby nedošlo 
k překročení stanovených limitů teploty. Kapacita a výkon akumulátoru obecně závisí na teplotě a zpravidla jsou maximální 
v poměrně úzkém rozmezí teplot. Proto, má-li být plný výkon akumulátoru zachován po celý závod, bylo by potřeba udržet 
teplotu v optimálním intervalu. 
     Ve 3. kapitole je odvozen matematický model bateriového článku jako funkce počátečního napětí, odporu R0  a série R-C 
článků. R-C články jsou aproximovány exponenciální funkcí s parametry odporů Ri a časových konstant Ti. Obecně hodnoty 
v modelu závisí na SOC a teplotě. Na tento model navazuje v 5. kapitole simulační model v prostředí Matlab a Simulink. 
Vstupní hodnotou je časový průběh proudu a výstupem průběh napětí a teploty. Hodnoty odporů a časových konstant byly 
získány „odhadem a dopočtem“ na základě porovnání výsledků s naměřenými hodnotami. Model byl odladěn a aplikován na 
data endurance závodu a také na jeden článek. Přesto, že mezi vypočtenými a naměřenými výsledky je určitý rozdíl a sám 
autor DP uvádí, že „předpoklady učiněné pro tento model byly pravděpodobně nedostačující“ a „zvolená cesta výpočtu ztrát 
a jejich přeměny v teplo nebyla pravděpodobně tou nejvhodnější“, pokládám tento model za nejcennější výstup práce. 
   4. kapitola práce se zabývá vyhodnocením testů akumulátoru. V DP je vyhodnocena tepelná kapacita článků a zátěžové a 
vychlazovací testy akumulátorů. Je vypočtena ztrátová energie a účinnost akumulátorů a je zpracována tepelná mapa stacku 
akumulátoru.. Vyhodnocení testů bylo zřejmě nejpracnější částí této DP. Podstatný je však závěr autora, že chlazení tak jak 
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je provedeno ovlivňuje teplotu článků jen ve velmi malé míře a chlazení vzduchem je neefektivní metodou.   
   6. kapitola se zabývá návrhy na optimalizaci akumulátorové jednotky. Navržené mechanické úpravy a úpravy elektrického 
propojení článků jsou akceptovatelné, jde spíše o technologickou záležitost. Podstatné jsou však opatření pro snížení ztrát a 
odstranění přehřívání akumulátoru. Uvažované možnosti změny počtu paralelně zapojených článků a použití článku s nižším 
vnitřním odporem by zřejmě vedly ke snížení ztrát, jsou však popsané jen velmi stručným textem, bez jakékoliv konkretizace 
a vyhodnocení přínosu. Další navržená změna poskládání článků je opět bez konkretizace. Chybí výpočet vlivu navrhovaného 
zvýšení výkonu ventilátorů, což je navíc v rozporu s dřívějším závěrem o neefektivnosti chlazení vzduchem a příkon 
ventilátorů by měl být započten do účinnosti akumulátoru. Dále jsou v textu zvažované možnosti omezení výkonu 
akumulátoru, což je protismyslné vzhledem k jeho účelu použití, podchlazení akumulátoru před závodem -  pak je otázkou 
jak by toto mělo být provedeno a zda to není v rozporu s pravidly soutěže a eventuálně předehřátí akumulátoru, což by 
zvýšilo jeho účinnost v počáteční fázi, ale lze pochybovat o snížení koncové teploty. Rovněž u všech těchto možností chybí 
konkrétní údaje.   
  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jedná se o poměrně stručnou práci, včetně všech formálních náležitostí a seznamů obsahuje 54 stran. Je napsána 
srozumitelně, prakticky bez překlepů a s malým počtem gramatických chyb, pouze některé odborné části, např. chování 
modelu R-C článku by zasloužily podrobnější vysvětlení. Podrobné výsledky testů a simulací jsou na přiloženém CD, rozsáhlé 
číselné tabulky však nejsou pro nezasvěceného čtenáře srozumitelné. 

 

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. 
V seznamu literatury je 13 zdrojů, ze kterých student čerpal a v textu jsou na ně uváděny odkazy. Za úvahu by stálo 
posouzení jiných, podrobnějších matematických modelů akumulátorového článku. 
 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

  
 

S ohledem na výše uvedené hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.1.2018     Podpis: ing. Josef Morkus, CSc. 


