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1. Splnění požadavků zadání.
Vypracování bakalářské práce odpovídá jejímu zadání. Samotný fyzikální problém není složitý, ale
zvládnutí programu COMSOL a praktické modelování v něm je v souladu s požadavky na
bakalářskou práci.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Formální stránka je na dobré úrovni. Text by bylo vhodnější zarovnávat do bloku. Objevují s v něm
ale i některé překlepy a stylistické neobratnosti, např. "... se svou dokonalou nehomogenností.", "...je
nutné vybrat danou fyziku společně...", "O těchto rozměrech byl vytvořen...", "...mají vůči sobě
záměrně vytvořenou vzduchovou mezeru..." Několikrát se zde vyskytuje nesmyslné slovo
nejoptimálnější.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Konkrétní výsledky nejsou explicitně pojmenovány, vyplývají ale ze spousty grafů a výstupů z
programu COMSOL. Diskuse výsledků na str. 23 až 26 je dost nepřehledná. Poslední věta na str. 31
podle mého názoru neodpovídá obr. 29. Některé věty nejsou zcela výstižné -  "Oblasti s nejmenším
působením magnetické intenzity se nachází..." apod. Teoretické znalosti studenta, které v bakalářské
práci prokázal, poznamenala absence předmětu Teorie elektromagnetického pole nebo
Elektromagnetismus ve výuce bakalářských oborů. Přesto může zde použitá metodika modelování
magnetických úloh obohatit jak pana  Najbrta, tak i čtenáře jeho bakalářské práce v oblasti použití
AC/DC modulu programu COMSOL.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky. Zde řešena úloha je modelová a prakticky těžce
realizovatelná - výroba permanentního magnetu, udržení elektromagnetu ve stabilní poloze atd.
Přesto tato úloha dobře posloužila pro získání základních návyků, potřebných k numerickému řešení
magnetických polí. Přivítal bych rozšíření výpočtů o animaci barevné škály intenzit  a sil v závislosti
na výšce elektromagnetu nad magnetem permanentním. Vhodná by byla i hlubší diskuse výsledků
vzhledem k jejich praktickému využití.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura odpovídá zadání. Je vhodně volená. Převzaté obrázky jsou v textu řádně přiřazeny
pramenům, z nichž pocházejí.

6. Otázky k obhajobě.
Na str. 13 píšete, že se ferity vyznačují vířivými proudy. Prosím o upřesnění.
Vysvětlete větu ze str. 17 "...nastaví danému přiřazenému objektu vlastnost hranice magnetické
izolace".
Načrtněte hranice okrajového problému a zakreslete v něm vektory ze vztahu (2).
Podle obrázku 27 vysvětlete, co se bude dít s elektromagnetem volně položeným na permanenetní
magnet po zapnutí proudu.
Jak spolu souvisí obr. 27 a 28?

7. Souhrnné hodnocení.
Pan Najbr prokázal, že se dovede na úrovni požadované v bakalářském stupni studia orientovat jak v
problematice elektromagnetů, tak i v problematice výpočtů jednoduchých úloh z elektromagnetismu.
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