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1. Zadání závěrečné práce.
Předloženou bakalářskou práci považuji za středně náročnou. Obsah práce odpovídá osnově zadání a
požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a systematicky dle osnovy zadání práce. Dílčí řešení pravidelně
konzultoval, na konzultace byl většinou dobře připraven, zadané úkoly plnil.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalářská práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její konečná podoba byla předložena ke
kontrole včas a byla dostatečně konzultována.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce je rozdělena do osmi kapitol. První tři jsou věnovány úvodu a teoretickému rozboru
stejnosměrných motorů a měničů. Čtvrtá kapitola se týká rozboru stávajícího stavu těžního zařízení,
popisu elektrického rozvodu těžního stroje a dále měření napěťových charakteristik a odebíraných
výkonů v napájecí síti k těžnímu stroji a jejich zpracování. V dalších třech kapitolách je postupně
představena náhrada rotačního soustrojí  polovodičovými usměrňovači, předpokládané srovnání
současného a navrhovaného řešení zejména z hlediska odebírané elektrické energie a zpětných vlivů
na napájecí síť  a teoretický postup při návrhu parametrů filtrační a kompenzační stanice. Práce je v
tomto směru limitována tím, že v době řešení práce neměl student k dispozici konkrétní parametry
navrhovaného nového technického řešení, které bylo teprve ve fázi výběrového řízení. Práce je
zakončena závěrečným zhodnocením.
Z hlediska jazykové úpravy se v práci nevyskytují závažnější nedostatky, grafická úroveň je dobrá.
Cíle práce byly splněny.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, jde o známé technické řešení. Na druhou stranu nejde o práci pouze
kompilačního charakteru vzhledem k charakteru zadání. Student se rovněž tvůrčím způsobem snažil
uplatnit poznatky získané studiem souvisejících předmětů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů odpovídá tématu práce a jejich počet je zcela postačující. Všechny jsou v
textu řádně citovány a jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce je dobře napsána s logickou návazností jednotlivých kapitol a vhodně doplněná
schématy a obrázky.  Student zadání práce splnil ve všech bodech. Prokázal schopnost aplikovat do
vlastní práce nejen teoretické poznatky získané z výuky souvisejících předmětů, ale i praktické
poznatky nabyté při konzultacích přímo v místě technického řešení projektu.

8. Otázky k obhajobě.
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