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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Socioekonomické dopady využití vodíku v dopravě 
Jméno autora: Jan Sekera 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku  
Oponent práce: Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýzu socioekonomických dopadů využití vodíku v dopravě hodnotím jako přiměřeně náročné zadání, odpovídající 
zadání bakalářské práce. Téma vyžaduje detailní rešeršní práci. 

 

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. 

Většina cílů práce byla splněna. Práce obsahuje aktuální přehled situace využití automobilů s vodíkovým pohonem 
v jednotlivých zemí. Je provedeno ekonomické srovnání automobilů na různý pohon, práce obsahuje rovněž 
environmentální porovnání odišných technologií v celém životním cyklu automobilu. Je provedena SWOT analýza využití 
automobilů na vodíkový pohon v ČR. Pouze sociálním faktorům přechodu na vodíkový pohon není z mého pohledu 
věnována dostatečná pozornost – problematika je krátce zmíněna až v závěru práce. 

 

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

Postup řešení práce hodnotím jako správný. Nejprve jsou charakterizovány možnosti výroby, skladování a přepravy vodíku. 
Následuje komparace technických vlastností a nákladů spojených s provozem různých pohonů. Dále se student zaměřil na 
aktuální stav rozšíření dopravních prostředků ve světě a analýzu potencionálního rozšíření v ČR. Na závěr jsou posouzeny 
ekonomické a environmentální aspekty provozu automobilů na vodíkový pohon. 

 

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. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Práce je zaměřena na technické, ekonomické a environmentální charakteristiky 
automobilů s vodíkovým pohonem. Obsahuje informace z velkého množství zdrojů, v práci je snadná orientace. Srovnání 
celkových nákladů na provoz jednotlivých automobilů je zdařilé, pouze ve SWOT analýze jsou uváděny v hrozbách i slabých 
stránkách stejné faktory – vysoká cena paliva, neznalost veřejnosti, nedůvěra veřejnosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Doporučila bych při prvním použití zkratky uvést i její význam – např.: str. 
7 TCO, str. 8 LCA. Dále bych doporučila jiné formátování nadpisů – bez velkých mezer. Psaní procent v celé práci není 
správné. Rozsah práce je odpovídající. 

 

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 
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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. 
Práce vychází z celé řady zdrojů, českých i zahraničních.  Citace jsou úplné a jsou v souladu s citačními zvyklostmi a 
normami. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 
Bakalářská práce Jana Sekery je velmi dobrá. Problematika použití vodíku v dopravě je komplexně analyzována. Je 
provedeno srovnání celkových nákladů na provoz automobilů s různými typy pohonů v ČR, je zmapována aktuální 
situace rozvoje vodíkové technologie v různých zemích světa, je provedena SWOT analýza hodnocení perspektiv 
rozšíření automobilů s vodíkovým pohonem v ČR. Jsou charakterizovány aspekty ekonomické a ekologické, sociální 
aspekty jsou zmíněny okrajově. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
1. Za jakých podmínek byste si vybral auto na vodíkový pohon? Dal byste mu přednost před elektro vozem? 
2. Jaké je srovnání environmentálních dopadů v celém životním cyklu pro automobil na vodíkový pohon ve 

srovnání s elektro vozem? 
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