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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 
Jméno autora: Jan Bouček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Oponent práce: Ing. Bc. Blanka Kučerková 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce reflektuje aktuální téma elektromobility  nejen z ekonomického, ale i ekologického hlediska. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

V předložené bakalářské práci se student omezil na porovnání pouze dvou variant zdrojů energie a neposuzoval variantu 
pohonu osobního automobilu na CNG/LPG. 

 

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

Zvolený postup řešení považuji za správný a odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Student na základě ročních 
nákladů na provoz porovnává automobil na konvenční pohon a elektromobil, obě varianty nakonec posuzuje nejen 
z ekonomického, ale i ekologického hlediska a z hlediska komfortu, výsledkem práce je tedy vícekriteriální hodnocení. 
Nicméně mám k práci následující připomínky,  dle označení motoru (1,6 TDI) a dle udávané spotřeby 3,8 l/100 km, student 
porovnává automobil na dieselový pohon a dále v práci počítá s cenou benzínu místo nafty. Práci bych dále vytkla, že 
neobsahuje aktualizovaná data (ceny benzínu, systém plateb ve veřejných dobíjecích stanicích – u ČEZ byl změněn 
22.4.2020 a uváděné modely VW již také nejsou v prodeji) a dále, že předpoklady pro vlastní výpočet nejsou nijak 
zdůvodněny (například výše diskontu, doba živostnosti). Závěrečné výsledky, prezentované v tabulkách, by bylo vhodné 
prezentovat i graficky  a mohly být více podrobněji diskutovány. V práci chybí citlivostní analýza..  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal základní znalosti získané studiem, práce vykazuje minimalistické zpracování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce splňuje po typografické i formální stránce požadavky kladené na bakalářskou práci. Předložené práci 
bych vytkla, že bakalář přeskakuje ve svých vyjádřeních mezi tzv. „ich“ formou a množným číslem. Dále by měl bakalář ve 
své práci vhodně rozlišovat mezi obrázky a grafy (v práci jsou grafy označeny jako obrázky). Práci bych dále vytkla velmi 
časté gramatické chyby a překlepy. 

 

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 
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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. 
Autor ve své práci použil nejen doporučenou literaturu, ale čerpal i ze značného množství, převážně elektronicky 
dostupných, odborných článků a firemních podkladů, veškeré zdroje uvedl v závěrečném soupisu, stejně jako zpracované 
seznamy obrázků a tabulek. Zdroje a citace uvádí student správně a řádně. 

 

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. 
 

 
 
 

 

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. 
Předložená práce  působí spíše minimalisticky, obsahuje gramatické chyby a překlepy a v závěru práce chybí 
citlivostní analýza (pro pevně zadané vstupní parametry jako je diskont, cena elektřiny a pohonných hmot) a širší 
diskuze nad konečnými výsledky. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a mám následující otázky: 

1) Jaký vliv na konečné výsledky vaší práce má změna tarifů pro veřejné dobíjecí stanice, která proběhla 
v minulém roce, a pokud použijete cenu nafty? 

2) Pokud se zaměříme na ekologický aspekt elektromobility, jak je v současné době řešena recyklace 
akumulátorů? Neměl by být zaveden na akumulátory recyklační poplatek?  

 

Předloženou závěrečnou práci vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím klasifikačním stupněm             
D - uspokojivě. 
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