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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce vyniká ukázkově kvalitní vnější úpravou a přehledností, v práci se dají nalézt 
jen drobné nesrovnalnosti v označení jednotek nebo odkazů na tabulky.   

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

Na studenta mám následující dotazy: 

1. Jaký typ dobíjení je dle posluchače pro autobusy nejvhodnější? 

2. Jaký je posluchačův osobní názor po proniknutí do problému na emise vozidel se 
spalovacími motory oproti emisím, vznikajícím při výrobě el. energie? 

3. Co je myšleno razantním snížením životnosti akumulátorů při poklesu 100%? 
(str.56) 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce svědčí o vysokém nasazení studenta řešit zadané téma. Postup řešení je 
systematický, věcný a přehledně popsaný. Práce obsahuje celou řadu zpracovaných 
dat, výpočtů a názorů, jejichž výsledkem je doporučení pro praktickou aplikaci 
elektrobusů. 

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně. 

 

  
  

V Ostravě dne 10. 6. 2013 
  

  podpis oponenta práce  
 


