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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Studentka řešila téma z oblasti výkonových polovodičových systémů s mírně naprůměrnou složitostí,
které bylo začleněno do výzkumných činností katedry. Pro práci využívala numerické simulace
obvodů polovodičových měničů. Zadání práce bylo splněno v  plném rozsahu. Rozpracování
problému je vyvážené jak v oblasti všeobecných vstupních informací, tak v teoretickém popisu
problému, tak v dosažených výsledcích simulací.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka projevovala o řešení problému nadprůměrný zájem, pravidelně se dostavovala na
konzultace s připravenými problémy, postupně a systematicky postupovala řešením tématu podle
bodů zadání, takže v závěru práce nevznikly žádné problémové situace.

3. Aktivita při dokončování.
Finální provedení práce předložila k závěrečné konzultaci a kontrole přibližně ve dvoutýdenním
předstihu, což umožnilo vyladit poslední detaily v řešení práce. Práce byla odevzdána v téměř
týdenním předstihu.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Numerické simulace v bakalářské práci potvrdily výsledky teoretických rozborů, použité a plně
funkční modely poskytují poměrně velký prostor pro další výzkumné simulace katedry.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je velmi přínosná, rozšiřuje obvykle známé a běžně vyučované informace z oblasti
výkonových polovodičových střídačů a jejich práce ve čtyřech kvadrantech. Názorně představuje
stavy vznikající při provozu aktivní nabíjecí stanice. Předpokládám další rozšíření tématu do oblasti
rozboru modulací a dimenzování jednotlivých komponentů systému.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Rozsah a úroveň studijních pramenů svým zaměřením a úrovní odpovídá tématu bakalářské práce,
citace literatury jsou v textu řádně odlišeny a označeny. Využití studijních pramenů je velmi dobré a
odpovídající úrovni bakalářské práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce splnila zadání do všech detailů, v některých dílčích oblastech simulací zadání mírně
překročila. Průvodní zpráva bakalářské práce má velmi dobrou úroveň a poskytuje informace ve
velmi přehledné a názorné formě. Přístup studentky k řešení úkolu bakalářské práce byl velice
svědomitý, přesto, že při řešení překonávala řadu teoretických neznalostí z dřívějšího studia. Všechny
úkoly dané zadáním byly včas a řádně splněny.

8. Otázky k obhajobě.
V práci jsou zobrazeny vektorové diagramy provozních stavů nabíjecí stanice v případě, že soustava
pracuje s účiníkem rovným jedné. Můžete nakreslit, jak by vypadaly tyto diagramy pro stavy, kdyby
tato podmínka neplatila? Jak by se potom choval střídač vůči síti?
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