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1. Odpovídá bakalářská práce zadání?
Bakalářská práce svou strukturou i obsahem odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Struktura bakalářské práce odpovídá zadání. Postupuje od obecných fyzikálních zakonitostí výpočtu
parametrů vozidla k praktickému využití při spotřebě energie pro pohyb vozidla na konkrétní trase.
Hloubka rozpracování by mohla být větší, dá se však říct, že v průměru odpovídá požadavkům
bakalářského studia.

3. Základní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce svou strukturou i rozsahem odpovídá požadavkům na zpracování bakalářských
prací. Teoretická úroveň práce zůstává v rovině základních fyzikálních výpočtů, aplikace těchto
výpočtů je provedena poměrně jednoduchým způsobem v prostředí MS Excel. Z tohoto pohledu tedy
práce nepřináší prakticky použitelné výsledky. Celkově se tedy jedná o průměrnou práci.

4. Jiné poznámky a kritické připomínky:
V některých místech text práce naprosto ztrácí smysl, neboť při závěrečném zpracování zřejmě
nedošlo k tisku vložených vzorců a symbolů některých veličin (např. str. 13, 14, 18, 19 aj.).  V
elektronické podobě však je tisk v pořádku.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky:
Bakalářská práce sice shrnuje dostupné poznatky o jízdních procesech vozidel, tyto poznatky však
jsou všeobecně známé. Práce nepřináší nové poznatky.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V seznamu literatury je uvedeno 14 literárních pramenů, což je zajisté dostačující. Jejich využití v
textu je přiměřené a označené.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce je bakalářská práce průměrná, největším nedostatkem je značné množství
gramatických chyb a překlepů, které do značné míry snižují kvalitu bakalářské práce. V některých
pasážích je text bakalářské práce poněkud nepřehledný.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků bakalářské práce?
Vzhledem k tomu, že pro výpočtovou část je použitý velice zjednodušený výpočtový aparát
tabulkového procesoru, jsou výsledky práce v obecné rovině využitelné jen omezeně. Mohou však
sloužit po přepracování některých částí jako podkladový text k výuce např. výkonových
polovodičových systémů, resp. jejich dimenzování.
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