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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ekonomické hodnocení novelizovaného návrhu napájení školní formule 

Jméno autora: Marek Stejskal 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Lukáš Dvořáček 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

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. 

Hlavní body bakalářské práce měly obsáhnout porovnání návrhů výroby nové a starší generace akumulátoru z technického 
a ekonomického hlediska. 

 

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

V bakalářské práci nebyly dostatečně uvažované změny mezi jednotlivými generacemi akumulátorů. Naopak velká část 
práce byla věnována nákladům, které s optimalizací návrhu výroby akumulátorů (bez udání rozdílů v počtu pracujících 
osob, atd.) příliš nesouvisí… viz. cena pronájmu dílny, cena vodného a stočného, cena zemního plynu pro vytápění. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce částečně využívá poznatků jak ze studií, tak i praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Drobné výhrady k jazykovým obratům. 

 

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. 
Správný 

 

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. 
Cílem práce bylo s využitím analýzy procesu výroby a simulace chlazení navrhnout způsoby snížení nákladů na konstrukci 
akumulátoru studentské formule. Hlavní body bakalářské práce měly obsáhnout porovnání návrhu výroby sedmé (nově 
vyvíjené osmé) generace akumulátoru s minulou generací akumulátoru jak z ekonomického, tak i technického hlediska. Na 
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základě dané analýzy mělo být navrženo řešení s cílem optimalizovat výrobu i návrh dalších generací akumulátorů pro 
studentské formule. 
 
Použitá metoda řešení se výrazně odklání od zadaného tématu. V práci nebyly uvažovány režijní náklady, které by přispěly 
k porovnání mezigeneračního vývoje akumulátoru a pomohly by k další optimalizaci… Naopak velká část byla věnována 
nákladům, které bez definování (rozdílného) počtu pracujících uživatelů, rozdílného času stráveného návrhem i realizací 
akumulátoru, atd. nepřispívají k technické ani finanční optimalizaci… 

 
 
 

 

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. 

 
1) Na základě znalosti kterých režijních nákladů jste schopen provést mezigenerační optimalizaci návrhu akumulátoru a 

jak? 

2) Jaké informace by mohla přinést simulace tepelných poměrů akumulátoru z minulé sezóny (viz. 3.2.1. Popis 

zvoleného postupu simulace). 
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