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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Student si vybral poměrně aktuální téma, které časem jistě nabude na ještě vyšší důležitosti. Práce je
zaměřena do průsečíku ekonomického, ekologického a technického řešení pohonu automobilů.
Posuzuje jednotlivé zdroje jak z hlediska jejich dalšího uplatnění, tak také z hlediska cen technického
rozvoje a provozních nákladů. Hlavním kriteriem hodnocení zůstává ekologický pohled. Proto
nejdůležitějším posuzovaným aspektem jsou emise oxidu uhličitého vozů s alternativními
technologiemi v kontextu s vozy spalujícími benzin a motorovou naftu.

V první části jsou uvedeny jednotlivé technologie a jejich popis. V další části jsou vozy, využívající
alternativní technologie porovnávány mezi sebou z hlediska jejich emisí oxidu uhličitého, nákladů na
ujetí 1 km a návratnosti. V navazující části jsou tyto vozy porovnávány s vozy, které využívají
konvenční technologie. Další část je zaměřena na analýzu obnovitelných zdrojů pro využití v
automobilové dopravě z hlediska jejich potenciálu a trvalé udržitelnosti. V poslední části jsou
uvedeny moţné nástroje pro podporu alternativních technologií.

Krácení textu by bylo z hlediska jeho kontinuity nevhodné. Vzhledem k tomu jsem studentovi povolil
překročení stanoveného rozsahu práce.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student po celou dobu pracoval samostatně, vzhledem ke svému zájmu v oboru byl schopen
excerpovat vstupní informace a tvořit z nich potřebné závěry. Pracoval průběžně a předkládal vždy
materiál, který byl významným posunem ve zpracování práce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadané úkoly byly splněny. Závěr práce shrnuje zjištěné poznatky a prezentuje samostatné názory
studenta. V uvedených závěrech kladně hodnotím objektivitu a nezaujatost studenta v názoru na další
řešení dané oblasti.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Student provedl samostatnou analýzu dostupných alternativních technologií na českém trhu v období
prvního kvartálu roku 2011. I když jsou současné ceny paliv někde jinde než v uvedeném období, lze
kladně hodnotit použité techniky zjišťování relevantních faktů a analytické postupy, které byly v
práci použity.
Navrhuji jednu doplňující otázku: v mnohých městech je již dlouhou dobu (30 a více let) snaha o
prosazení plynů v městské autobusové dopravě, což se někde podařilo, jinde nikoliv. Co je podle
názoru studenta příčinou stagnace v dalším rozšíření autobusů s pohonem na plyn ?

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka je dobrá, formální zpracování rovněž.

6. Jaký je způsob využití práce?
K podobným závěrům musely dojít i mnohé další výrobní i výzkumné organizace. Zde je máme
prezentovány přehledně s vlasním názorem studenta. Práci je možno publikovat ve zkráceném
rozsahu v tematicky zaměřeném časopisu.

7. Celkové hodnocení práce.
Celkově hodnotím práci jako výbornou. I když nejsem odborník v dané oblasti, práce na mne udělala
velmi dobrý dojem.
Práci doporučuji k obhajobě.
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