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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Provozní bilance off-grid dobíjecí stanice na vodíkové palivové články 
Jméno autora: Adam Elis 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav energetiky 
Oponent práce: Ing. Michel Sabatini 
Pracoviště oponenta práce: Ústav energetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání obsahuje rešeršní část řešení dobíjecích stanic pro elektromobily, rešerši stavu vývoje technologií palivových článků, 
způsoby jejich výroby, uchování a transportu vodíku. Dalšími body zadání jsou návrh a výpočet parametrů modelové dobíjecí 
stanice, návrh jednotlivých komponent a provedení provozně-ekonomické bilance pro celou stanici. Zadané téma je velice 
aktuální, neboť s rostoucím podílem elektromobilů je zapotřebí řešit i otázku jejich nabíjení. Celkově je zadaní této práce 
velmi komplexní a z tohoto důvodů hodnotím zadání práce jako náročnější. 

 
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. 
Autor splnil všechny body zadání. Body jsou rozpracovány do takové úrovně, který rozsah této práce umožňuje. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení považuji za správný, autor postupuje metodicky. Kladně oceňuji i snahu získat reálné ceny jednotlivých 
komponent přímo od výrobců daných komponent. 

 
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. 
Rešeršní část má dobrou úroveň, která odpovídá dané úrovni studia. Obsahuje detaily shrnutí řešení současných dobíjecích 
stanic, vývoje palivových článků a způsoby výroby, uchování a transportu energie. V práci jsou uplatněny znalosti získané 
například z předmětu Základy energetických přeměn. V praktické části volí autor vhodným způsobem počty palivových 
článků a velikost bateriového úložiště pro optimální provoz celé stanice. Předpoklad maximálního využití stanice respektuji, 
ale myslím, že není zcela realistický. Provozně-ekonomická bilance je kvalitní a oceňuji i závěrečné porovnání s vozy s jiným 
palivem. V závěru práce by se již neměli objevovat nové informace, ale pouze shrnutí celé práce. 
 
Str. 21. – dle uvedeného zdroje dokázala stanice akumulovat energii 1–4 kWh/den.  
Str. 24. – nikl je také kov. 
Str. 27.-28.  – teplo, které zaniká v chladících věžích má výrazně nižší teplotu, a tedy by nebylo možné ho pro tuto aplikaci 
využít. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci je dodržena jednotná formální úprava. Práce jako celek působí kvalitním dojmem. Rozsah práce odpovídá danému 
typu práce. Jazyková úroveň je velmi dobrá.  Při popisu délek by měl být použit metrický systém. 

 
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 
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. 
Pozitivně hodnotím použití velkého množství zdrojů při vypracování této práce. Autor využívá zejména online zdroje, ale je 
možné najít i několik vědeckých článků. Vybrané zdroje jsou pro účely bakalářské práce plně dostačující, avšak pro další 
závěrečné práce doporučuji využít více recenzovaných zdrojů.  U Obrázku 20 postrádám číselný odkaz na citaci, citaci je sice 
možné dohledat, ale odkaz by měl být vždy uveden. V rešeršní části jsou též pasáže, kde by měla být citace uvedena. Citační 
odkaz by neměl být ve formě horního indexu. 

 
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. 
 
Zadané téma bakalářské práce hodnotím jako náročnější, a to z důvodu komplexnosti tématu a relativně nízkého 
počtu předmětů během studia, ve kterých mohl autor získat potřebné znalosti pro vypracování takovéto práce. 
Práce působí jednotným dojmem a při jejím vypracováním bylo využito velké množství zdrojů. Formální a jazyková 
úroveň je velmi dobrá. Většina práce je řádně citována. V některých případech je citační odkaz umístěn nevhodně, 
nebo je citaci náročnější dohledat. Dále oceňuji zájem autora o inovativní technologie a výběr tématu zaměřeného 
na řešení konkrétního problému dobíjení elektromobilu v odlehlých lokalitách. V závěru práce by se již neměly 
objevovat nové informace, ale pouze shrnutí výsledků autorovi práce. Zkušenosti získané psaním této práce bude 
moci autor využít i v navazujícím studiu. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázka 1:  
 
Co vše by mělo být zahrnuto ve výši diskontní sazby r při výpočtu dle metody LCOE? 
 
Otázka 2: 
 
Vzhledem k nízké ceně dobíjecích stanic by bylo výhodnější jich v projektu umístit větší množství, neboť by se tím 
zásadně nezvedla cena celého projektu a v případě, že by na stanici přijelo jednorázově větší množství vozů, byla 
by stanice se zvolenou baterií schopna pokrýt zvýšenou poptávku. Proč jste volil tento počet dobíjecích stanic? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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