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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh systému pro správu baterií (BMS) pro elektrickou formuli 
Jméno autora: Jan Mánek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrických pohonů a trakce 
Vedoucí práce: Ing. Vít Hlinovský, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrických pohonů a trakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student ve své bakalářské práci navrhuje akumulátorový box pro formuli student, kde se zaměřuje při realizaci především na 
návrh, vývoj a tvorbě „Battery Management Systém - BMS“   Výstupem práce je ručně osazená deska, která je součástí 
akumulátorového boxu. 
 

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. 

Zadané téma student bezezbytku splnil a odzkoušel v bateriovém boxu. BMS plně komunikuje s hlavní řídicí jednotkou 
bateriového boxu a její nadřazené jednotku v formuli student. 

 

 

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 přistupoval k zadanému úkolu svědomitě a celé téma zpracoval samostatně s využitím dostupné literatury, znalostí 
svých kolegů z předchozích modelů formule a konzultacemi s techniky tohoto oboru. Celý systém BMS navrhl samostatně 
vzhledem k potřebám bateriového boxu formule a její specifických požadavků.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student Mánek při zpracování tématu využil svých znalostí, které získal během studia a rozšířil je o znalosti, které získal při 
souběžné technické praxi při stavbě formule i v elektrotechnických firmách. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci využívá dostupnou literaturu a citace z odborných článků z konferencí i z materiálů publikovaných v prostoru 
internetu. V práci správně používá citace a práci s literaturou i dalšími zdroji informací.     

 

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. 
Student se správně orientuje v prostoru technických informací, pracuje správně se zdroji informací a správně je cituje ve své 
práci.   
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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. 
Předložená práce student a Mánka je velice a zajímavá ne vysoké technické úrovni. Představuje trend, kdy teoretické 
znalosti se spojí s praktickou dovedností a vznikne předložená práce, která splňuje vysoké požadavky na um našich studentů.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předložená práce je velice zdařilá a její kvality se projeví v praktickém využití v bateriovém bloku formule student, 
kde jsou vysoké požadavky na funkčnost a spolehlivost jednotlivých součástí projektu.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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