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1. Odpovídá bakalářská práce zadání?
V základních rysech svou strukturou odpovídá bakalářská práce zadání, diskutabilní je poněkud
kvalita a hloubka rozpracování tématu.

2. Jak hodnotíte bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Struktura bakalářské práce odopvídá jejímu zadání. V tomto směru je tedy dodržena i návaźnost
jednotlivých části práce, co do úplnosti jednotlivých kapitol, mohly být rozpracovány detailněji.

3. Základní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce v základních rysech splňuje podmínky zadání, jednotlivé kapitoly však nejsou
rozpracovány do potřebné hloubky, závěrečné kapitoly, které by měly být největším přínosem
obsahují řadu chyb a nepřinášejí potřebké výsledky bakalářské práce.

4. Jiné poznámky a kritické připomínky:
Navržené řešení hybridní baterie nemá dostatečně rozpracované všechny provozní stavy, navržené
obvodové řešení nesplňuje podmínky stanovené v úvodních kapitolách. Bakalant sice zmiňuje, že
základem spojovacího měniče mezi akumulátorem a superkapacitorem je dvoukvadrantový měnič s
reverzací proudu, navržené schéma ovšem této funkci neodpovídá.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky:
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci je uvedeno devět studijních pramenů, které tématicky pokrývají problematiku práce. Jejich
citace se v textu vyskytují.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazykové a formální zpracování bakalářské práce je poměrně slušné jak po jazykové, tak grafické
stránce. Zobrazená schémata však neodpovídají normám pro kreslení schémat.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků bakalářské práce?
Pokud by bakalářská práce byla zpracována kvalitně, byla by velice dobře využitelná při výuce
předmětu automobilové elektrotechniky a elektroniky. Při dosažené úrovni práce musí být pro další
využití přepracována.
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