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 Diplomová práce byla zadaná Katedrou automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii zabývá se diagnostikou a hodnocením životnosti sekundárních bateriových 

článků.  

 V teoretické části práce se diplomant poměrně detailně věnuje charakteristice 

primárních a sekundárních bateriových článků a jednotlivým jejich typům. V praktické části 

práce diplomant nejprve popisuje systém pro hodnocení životnosti akumulátorových baterií a 

následně se věnuje vyhodnocení naměřených dat.  

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti získané 

během studia v rámci oborových předmětů, znalosti získané studiem literatury zabývající se 

danou problematikou a své praktické dovednosti a integrovat je realizace diagnostického 

systému pro hodnocení životnosti akumulátorových baterií.  

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce. Malou výtku mám 

ke koncepci práce, kdy je dle mého věnována velká pozornost charakteristice bateriových 

článků na úkor praktické části. Z hlediska formálních náležitostí mám připomínku ke grafům 

v kapitole 5.1,u kterých nejde přečíst popis os a velmi špatně údaje na osách. Jinak je práce 

precizně zpracována , jak po grafické, tak i formální stránce.  

Dotazy k obhajobě na diplomanta: 

 Jak můžeme bateriové články charakterizovat z hlediska spolehlivosti? 

 V rámci obhajoby uveďte vývojový diagram vyhodnocovací části diagnostického systému, 

které je popsaný v kapitole 5 a jehož programový kód je uveden v příloze práce.  

 Definujte životnost a ukazatele životnosti a jak je hodnocena životnost bateriových článku 

pomocí vytvořeného vyhodnocovacího systému.  

 Jaké znáte metody vyhodnocování neúplných spolehlivostních dat?  

Celkové zhodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech 

a předložil úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdila své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

„velmi dobře“. 
 

         doc. Ing. Jiří David, Ph.D. 

               Katedra automatizace a počítačové 

          techniky v metalurgii 

        FMMI VŠB - TU Ostrava 

V Ostravě 22. května 2017 


