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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Téma diplomové práce lze posuzovat jako průměrně náročné. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o
poměrně aktuální problematiku řešenou v rámci výzkumných úkolů VŠB, byl diplomantovi
poskytnut poměrně velký prostor pro vlastní myšlenky a postupy.  Tento prostor diplomant nevyužil,
v základních rysech však zadání splnil.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student své kroky pravidelně konzultoval, jeho vlastní aktivity však nepřinášely pro řešení diplomové
práce potřebný efekt a obvykle musely být značně korigovány. Snaha studenta o vyřešení
diplomového úkolu tak nepřinášela odpovídající výsledky.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, finální verze práce byla konzultována, na hlubší rozpracování některých
bodů však již v závěru nezbyl čas. Také bylo zřejmé, že již nezbyl čas na nastudování programů pro
lepší provedení konstrukčních prací.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Dosažené výsledky práce sice naplňují zadání práce, avšak na velice nízké úrovni zpracování. Pro
další využití vyžadují výsledky práce značné přepracování.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce se zabývá aktuální problematikou, avšak nepřináší nové poznatky. Přímé využití práce v praxi
vzhledem k výše uvedenému není možné.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Seznam použité literatury obsahuje 17 velmi různorodých zdrojů. Všechny však tématicky
souvisejících s prací. Až na malé vyjímky je informační hodnota těchto zdrojů povětšinou
encyklopedická a nepřináší potřebné hluboké poznatky. Převzaté informace jsou v práci označeny.

7. Souhrnné hodnocení.
Student řeši téma diplomové práce, které je velice aktuální, vynaložil poměrně velikou snahu o
vyřešení tématu, výsledky však nejsou adekvátní vynaloženému úsilí. Proto není práce pro další
využití příliš použitelná.

8. Otázky k obhajobě.
1. V práci je použitý zvlášť střídač pro přenos energie z akumulátoru a zvlášť nabíječ akumulátoru. Je
toto řešení optimální a proč bylo použito?
2. Umožňuje navržené řešení kompenzaci nepříznivých účinků nabíječů elektromobilů na distribuční
síť?
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