
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
Oponenti: doc. Ing. Ivo Neborák, CSc.
Téma: Aktivní nabíjecí stojan pro aplikace v automobilní technice
Verze ZP: 1
Student: Bc. Czeslaw Rusz

1. Splnění požadavků zadání.
Téma diplomové práce není příliš náročné,nicméně je aktuální. Předložená práce odpovídá zadání, ale
splnění jednotlivých bodů je na mezi únosnosti.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Body řešení sice kopírují zadání, ale číslování kapitol není příliš šťastné. Po stránce formální je práce
na slebé úrovni, zejména co se týče některých obrázků. V práci se vyskytuje řada pravopisných chyb
(zejména v interpunkci). Přiložená výkresová dokumentace vykazuje řadu nedostatků (výkres č. 3).
Není zde uvedeno ovládání cívek relé 1KA1, 2, 3, chybí označení baterií, měničů, ochranného relé a
postrádám zde rovněž popis (help) v liniích schématu ovládacích obvodů. Diplomant opakovaně
používá pojem váha místo hmotnosti.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Řešení celého problému je provedeno sice v souladu se všemi body zadání, ovšem s menšími či
většími nedostatky. Uvedu zde 3:
1. Při stanovení výkonu, resp. proudu akumulátoru není uvažováno s účinností motoru a měniče.
2. Při dimenzování vodičů byla uvažována konstantní proudová hustota mědi bez ohledu na konkrétní
podmínky - typ použitého vodiče a prostředí uložení vodiče.
3. Problematika solárního panelu, která je v bodě 3 zadání, se diplomant věnuje minimálně.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Nové poznatky práce nepřináší, je kompilačního charakteru. Z důvodu celkové nízké úrovně je
využití výsledků v praxi prakticky nulové.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je poměrně obsáhlý, rovněž citace jsou v práci vyznačeny. Tento bod, tedy
výběr a využití studijních pramenů je z celé práce nejméně problémový.

6. Otázky k obhajobě.
Proč není při stanovení výkonu, resp. proudu akumulátoru uvažováno s účinností motoru a měniče.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant sice splnil body zadání práce, ale na minimální úrovni.
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