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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce splňuje zadání ve všech jeho bodech.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Celkový rozsah práce je nadstandardní, co do jejího obsahu to však v žádném případě není
samoúčelné. Tvoří ji 3 vhodně provázané části - historický a teoretický úvod, návrh, zpracování a
vyhodnocení měření na 2 termoelektrických bateriích a návrh na použití těchto baterií jako
alternativního zdroje energie včetně ekonomického zhodnocení. K jazykové ani formální úpravě
nemám připomínky.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Student projevil rozsáhlé znalosti řešené problematiky, schopnost sám navrhnout vhodné
experimentální měření, konstrukční dovednosti.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část je kompilačního charakteru, ale z velkého množství vhodně zvolených zdrojů.
Student vhodně zvolil měřící metodu pro ověření vlastností a charakteristik termočlánkových baterií.
Cílem bylo stanovit optimální podmínky z hlediska účinnosti, maximálního výkonu a optimální
hodnoty odporové zátěže. Závěr práce přináší možnosti uplatnění termočlánkových baterií v praxi.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V práci je využito více než 3 desítek literárních pramenů, přičemž převládají aktuální internetové
odkazy. Rovněž nechybí cizojazyčná literatura zabývající se touto problematikou (nejen anglická).

6. Otázky k obhajobě.
1) Dá se odhadnout, jak by vypadaly závislosti maximálního výkonu  a účinnosti na střední teplotě
(viz. graf ZT parametrů v příloze nebo na Obr. 4-1 na str. 18)?
2) Jakou nepřesnost měření máte na mysli v komentáři ke křivce na Obr. 5-15 na str. 39?
3) Vysvětlete, co myslíte tím, že princip měření teploty termokamerou je do jisté míry nepřesný (str.
41).
4) Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody radionuklidových zdrojů energie? Mají v současnosti
rovnocennou náhradu (str. 9, 10)?

7. Souhrnné hodnocení.
Celá práce je zpracována velmi pečlivě. Z celkového pojetí a koncepce práce je vidět, že student je
schopen samostatně najít řešení zadaného problému, zvolit vhodnou metodiku měření a vyvodit
správné závěry ze zpracovaných výsledků.
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