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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Bakalářská práce se soustředila na pojetí elektromobility i jejího vývoje včetně terminologie, zejména v České 
republice. Shrnuje vývoj elektromobilů v poslední třetině 20. století od amatérské výroby po současné modely 
značky Škoda. Zamýšlí se nad rozmachem a využitím elektromobility včetně se zpřísňujících limitů emisí CO2, 
dopadu na životní prostředí se zohledněním jejich výroby a likvidace. Autor vypíchl důležitost energetického 
mixu, v němž je elektřina pro vůz vyráběna. Ekonomicky se zabývá i dotační politikou vybraných států na budoucí 
rozvoj elektromobility a zajímá se i o postoj České republiky. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Cílem práce je technické a ekonomické srovnání vybraných dvojic elektromobilů a porovnání investic do 
elektromobilů oproti konvenčnímu vozu pro malý podnik. Cíle a zadání práce byly v podstatě splněny. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Autor bakalářské práce se postupně věnuje ekologickým dopadům výroby, provozu a likvidace elektromobilů na 
životní prostředí, dopadem dotační politiky na budoucí vývoj prodeje elektromobilů, základnímu rozdělení 
elektromobilů a komparaci technických parametrů elektromobilu a konvenčního automobilu . Metodologie, ani 
metody práce nejsou autorem představeny.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 

Autor se svými vývody snaží nalézt odpověď na dnes již v podstatě historické téma, za jakých okolností a proč se 
vyplatí podporovat elektromobil oproti konvenčnímu autu. Do své analýzy zařazuje zahraniční státy (jako příklad 
volí především Norsko v komparaci k ČR), které elektromobilitu podporují včetně řady dotací. Přesto nákupnost 
elektromobilů je stále, zejména v ČR, oproti očekávání nízká. Elektromobilita zažívá ve světě velký rozmach a je 
třeba v ČR dosáhnout srovnatelných výsledků s technicky vyspělými zeměmi. Zvolené zdroje jsou vhodně v práci 
využity včetně poznatků získaných z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 

Typografická, formální stránka zpracování odpovídá kladeným předpokladům na bakalářskou práci. Ortografie 
by měla být zvládnuta lépe. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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Autor ve své práci využil nejen zadané literatury, ale i dalších důležitých zdrojů, uvedených v závěrečném soupisu. 
Uvedené materiály využil pro svou práci dobře. Práce obsahuje vhodně zpracované seznamy tabulek, grafů a 
obrázků. 

 

Další komentáře a hodnocení 
. 
(nepovinné hodnocení). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Elektromobily se dlouhodobě zdokonalují, což autor ve své práci dokládá. Otázkou do budoucna je, jakým způsobem 
se elektromobily budou dále technicky vyvíjet, jaké budou mít ekonomické předpoklady svého užití v praxi a zda se 
jejich počet bude zvyšovat. Autor předkládá citlivostní rozbor u zvolených typů automobilů, ale neřeší SWOT 
analýzu daného stavu, která by byla patrně podnětná při jeho závěrečném hodnocení.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
Otázka: 
 
Čím byl ovlivněn výběr reprezentativního vzorku posuzovaných elektromobilů? Jak může dynamika vývoje 
elektromobilů a elektromobility jako oboru ovlivnit autorem uváděné závěry? 
 
 
Datum: 8.6.2020     Podpis: Ing. Jan Mikeš, Ph.D. 


