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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura bakalářské práce je logická, jednotlivých devět kapitol na sebe navazuje dle zadaných zásad
pro vypracování.  Formální část bakalářské práce, vč. praktické, je na výborné úrovni. Poměr
teoretické části k praktické je velmi dobře zvolen. Bakalářské práce má velmi dobrou  jazykovou
úroveň. Drobnou výtkou je pouze několik drobností, např. obr. 2,3,4,6,7 by mohly mít větší velikost
písma u jednotlivých popisů a současně popisy u bloků výše uvedených obrázků s písmem
odpovídající velikosti by bylo vhodné mít ve větším rozlišení, aby bylo písmo lépe čitelné. Samotné
obrázky by mohly mít rovněž větší rozlišení. Rovnice 9,10,11,12,13,14,15,16,17 nejsou psány
kurzívou.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá možnostmi vodíku a jeho následném využití jako nosiče energie. V
teoretické části práce jsou velice přehledně a srozumitelně popsány jeho fyzikální a chemické
vlastnosti, výskyt v některých plynech a dále jsou vysvětleny metody jeho získávání ze zemního
plynu, z metanu, uhlí, vody a za použití fotosyntézy a fytobiologie. Jako poslední možnost získávání
vodíku je popsán způsob získávání pomocí metody přeměny biologického odpadu na vodík za
pomocí působení mikroorganizmů. Poslední, teoretická, část bakalářské práce se zabývá způsoby
skladování vodíku se zaměřením na bezpečnost, využitím vodíku ve stacionárních aplikacích a
perspektivy vývoje vodíkového hospodářství v celosvětovém měřítku. K teoretické části práce
nemám žádných připomínek.
Praktická část práce se zabývá jednou z možností výroby vody pomocí metody elektrolýzy. Výsledek
účinnosti při výrobě vodíku elektrolýzou vody v praktické části práce jsou však v rozporu s
teoretickými předpoklady. Jak však autor práce popisuje, tento značný rozdíl v účinnostech je dán
čistotou vodíku, jelikož elektrolyzér Hogen GC600 vyrábí vysoce čistý vodík o kvalitě 6.0 (99,9999
%). Výroba tak čistého vodíku je energeticky mnohem náročnější než výroba běžně vyráběného
vodíku, který má čistotu 3.0 (99,9 %) nebo 4.0 (99,99 %), tím pádem účinnost výroby s kvalitou
klesá. Toto vysvětlení považuji za erudovaně popsané, proto k praktické části práce nemám žádných
připomínek.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Ze zpracování bakalářské práce je patrné, že se nejedná o práci vědeckého charakteru, avšak student
využil svých teoretických znalostí k praktickému vyzkoušení výroby vodíku pomocí metody
elektrolýzou vody, což lze hodnot velice kladně.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil dostatečné množství odborné literatury, vč. cizojazyčné, což hodnotím velmi kladně.

6. Otázky k obhajobě.
K uvedené práci nemám žádné otázky, jelikož všechny relevantní informace jsou obsaženy v
bakalářské práci.

7. Souhrnné hodnocení.
Z bakalářské práce je patrné, že se student dostatečně věnoval jejímu vypracování.
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