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Bakalářská práce je zaměřena do oblasti diagnostiky akumulátorů. 

Úvodní informace o řešené problematice jsou uvedeny v kapitole 1. 

2. a 3. kapitola jsou věnovány analýze stávajícího stavu v oblasti chemických zdrojů ss 

proudu, je zde uveden přehled napěťových článků od historie k současnosti a jejich klasifikace. 

Kapitola 4., 5., a 8. udává přehled o dostupných typech akumulátorů a primárních 

článků a popisuje jejich základní vlastnosti, výhody, nevýhody a vhodné oblasti využití. 

Kapitola 9. je věnovaná metodám zálohování, kapitola 10. A 11. pak způsobům 

nabíjení a vybíjení akumulátorů.  

Stěžejní část práce vidím v kapitolách 12. až 17., kde autor navrhl koncepci řešení 

jednoduché laboratorní aplikace. Je zde navržena konfigurace zařízení a měření nabíjecích a 

vybíjecích charakteristik pro vybrané typy akumulátorů s využitím Matlabu. Porovnání měření 

a doporučení jsou v kapitolách 17. A 18. 

Z předložené práce je patrné, že autor při zpracování své bakalářské práce prostudoval 

doporučenou literaturu a takto získané poznatky aplikoval v práci. Zvládl řešenou 

problematiku a dobré úrovně dosáhl i v experimentální oblasti při zpracování laboratorní úlohy. 

Jednotlivé kapitoly práce odpovídají zadání, jejich proporce jsou mírně ve prospěch 

rešeršního popisu teorie problematiky, ale mají logickou návaznost. Odborná úroveň a forma 

zpracování bakalářské práce je na průměrné úrovni. 

Vlastní přínos diplomanta spočívá především v praktickém použití teoretických 

poznatků v oblasti akumulátorů. 

Student zde potvrdil, že zvládl řešenou problematiku v celé šíři. 

 

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

Bakalářská práce odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Grafická úprava a jazykové vyjadřování je na dobré úrovni, práce je stručná a přehledná. Určité 

množství opomenutí příliš nesnižuje obsahovou a odbornou úroveň předložené práce. 

Nevhodné formulace: 

… meriacia karta … zapisovala dáta do dvoch  matíc … 

… dochádza k stracaniu životnosti … 

 

 

Dotazy na autora k obhajobě: 

 



 vysvětlete jaký vliv na vybíjení má změna hodnoty zatěžovacího odporu (str. 47). 

 jak vypadají správné popisy chemických reakcí na str. 26 ? 

 

 

Lze konstatovat, že student splnil beze zbytku zadání bakalářské práce ve všech 

zadaných bodech a předložil práci úplnou. Výsledky práce mohou být bezprostředně využity ve 

výukovém procesu na mateřské katedře, kde mohou být dále rozvíjeny. 

 

Celkové zhodnocení bakalářské práce a její klasifikace: 

Student prokázal schopnost samostatné vědecké práce při řešení zadaných úloh. 

Potvrdil své bakalářské schopnosti, dovednosti a znalosti při řešení jednoduchých teoreticky i 

prakticky orientovaných problémů. 

 

 

Vzhledem k uvedenému hodnocení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji 

známku: 

 

velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 6. 6. 2011    Doc. Ing. Milan Heger, CSc. 

         vedoucí bakalářské práce 
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