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POSUDEK OPONENTA
ZÁV RE NÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Název práce: Porovnání nabíjecích stanic pro elektromobily
Jméno autora: David Lukáš
Typ práce: bakalá ská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních v d
Oponent práce: Ing. Pavel Pe áz
Pracovišt oponenta práce: EZ, a.s.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání pr rn  náro né
Hodnocení náro nosti zadání záv re né práce.
Zpracování práce porovnávající zp soby nabíjení elektromobil  v etn  ekonomiky provozu považuji za p im en  náro né a
v sou asné dob  aktuální téma.

Spln ní zadání spln no
Posu te, zda p edložená záv re ná práce spl uje zadání. V komentá i p ípadn uve te body zadání, které nebyly zcela
spln ny, nebo zda je práce oproti zadání rozší ena. Nebylo-li zadání zcela spln no, pokuste se posoudit závažnost, dopady a

ípadn  i p iny jednotlivých nedostatk .
Autor splnil cíle práce v plném rozsahu.

Zvolený postup ešení správný
Posu te, zda student zvolil správný postup nebo metody ešení.
Práce má logické len ní, student postupoval p i ešení bakalá ské práce správn . Práce by si nad rámec zpracovaného
zasloužila doplnit krátký rozbor tvorby ceny elekt iny na jednotlivých nap ových úrovních. Tímto postupem by byly
eliminovány drobné nedostatky ve tvrté kapitole.

Odborná úrove B - velmi dob e
Posu te úrove  odbornosti záv re né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklad  a dat
získaných z praxe.
Odborná úrove  práce odpovídá požadavk m kladeným na bakalá ské práce. Autor práce vhodn  doplnil poznatky získané

hem studia o poznatky z praxe. Vzhledem k cíl m práce (zjišt ní celkových náklad  na 1 kWh dodanou nabíjecí stanicí) by
však bylo vhodné, aby byl student p esn jší a systemati jší v ástech popisujících složky ceny elekt iny (nap . rozdíl mezi
regulovanou a neregulovanou platbou, pojmy rezervovaný p íkon/výkon a rezervovaná kapacita nebo cena za registraci
subjektu zú tování).

Formální a jazyková úrove , rozsah práce B - velmi dob e
Posu te správnost používání formálních zápis  obsažených v práci. Posu te typografickou a jazykovou stránku.
Práce je zpracována p ehledn  a je strukturována logickým a systematickým zp sobem. Práce obsahuje pouze minimum
gramatických chyb resp. p eklep . V rámci práce by však bylo vhodné doplnit seznam použitých zkratek a symbol  a
sjednotit p ístup p i jejich uplatn ní v textu.

Výb r zdroj , korektnost citací A - výborn
Vyjád ete se k aktivit  studenta p i získávání a využívání studijních materiál  k ešení záv re né práce. Charakterizujte výb r
pramen . Posu te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ov te, zda jsou všechny p evzaté prvky ádn  odlišeny od
vlastních výsledk  a úvah, zda nedošlo k porušení cita ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s cita ními
zvyklostmi a normami.
Autor zvolil vhodné studijní zdroje k dané problematice. P evzaté prvky ádn  ozna il a odlišil od vlastní práce. Bibliografické
citace jsou úplné, v souladu s cita ními pravidly.
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Další komentá e a hodnocení
Vyjád ete se k úrovni dosažených hlavních výsledk  záv re né práce, nap . k úrovni teoretických výsledk , nebo k úrovni a
funk nosti technického nebo programového vytvo eného ešení, publika ním výstup m, experimentální zru nosti apod.
Vložte komentá  (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOB , NÁVRH KLASIFIKACE
Shr te aspekty záv re né práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uve te p ípadné otázky, které by

l student zodpov t p i obhajob  záv re né práce p ed komisí.

Práce, která se zabývá aktuální problematikou p ipojení nabíjecích stanice pro elektromobily, je velmi dob e
koncipována a zpracována. Vzhledem k výše uvedeným drobným nedostatkem budu rád, pokud student zodpoví

i obhajob  práce následující otázky.

Otázky k obhajob :

1. Nap íklad na stran  25 uvádíte (náklady na elekt inu na hladin  nízkého nap tí):  „Regulovaná složka je
ur ována Energetickým regula ním ú adem a spadá do ní cena za silovou elekt inu ve vysokém a nízkém
tarifu a cena za p íkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jisti e p ed elektrom rem.
Neregulovanou složku ur uje distributor energie.“ nebo na stran  32 uvádíte (stanice p ipojena do sítí
vysokého nap tí): „Cena elekt iny se rozd luje na regulovanou a neregulovanou složku, p emž
regulované ceny m žeme dohledat pouze v Energetickém regula ním v stníku Energetického regula ního

adu, nikoli p ímo v ceníku distributora. Neregulovaná složka elekt iny pak závisí na konkrétním
distributorovi.“. Tabulky 2 a 4 pak máte v jiné struktu e než tabulky 6 a 7. Popište složky ceny elekt iny na
hladin  nízkého a vysokého nap tí v etn  základního principu jejich stanovení. Které složky ceny lze (a
jakým zp sobem) ovlivnit chováním odb ratele.

2. Vysv tlete pojmy rezervovaný p íkon, rezervovaný výkon a rezervace kapacity z pohledu p ipojení
k elektriza ní soustav  a z pohledu plateb s t mito pojmy souvisejícími.

3. V rámci své práce na n kolika místech zmi ujete technologii Vehicle to Grid (nap . kapitola 2.6.1) a její
pozitivní vliv na snižování zát že sít . Rámcov  ilustrujte, jaký (finan ní / technický) vliv by m la tato
technologie na Vámi uvažované varianty p ipojení nabíjecích stanic pro elektrom ry.

edloženou záv re nou práci hodnotím klasifika ním stupn m  B - velmi dob e.
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