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1. Splnění požadavků zadání. 

V pojmenování tématu bakalářské práce vidím problém v jeho malé srozumitelnosti. Při 

použití slova vliv bych očekával definování předmětu – tj. vliv čeho na co (toto ovšem není 

chybou studenta). Zadání považuji za středně náročné. Předložená práce odpovídá zadání 

s výjimkou části bodu 4 – návrh optimálního použití měřicí cívky tak, aby měla minimální vliv 

na měření s neharmonickými průběhy proudu.  

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Předložená bakalářská práce má logickou strukturu kapitol a dobré návaznosti částí práce. 

Rovněž poměr teoretického úvodu a prezentace vlastního řešení je přiměřený. Práce je 

zpracována pečlivě, na dobré jazykové i grafické úrovni. V přílohách obsahuje rozsáhlý 

soubor dokumentů a obrázků použitých při zpracování bakalářské práce. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Bakalářská práce obsahuje pečlivě provedený teoretický rozbor a návrh experimentu pro 
ověření vlivu použití Rogowskiho měřicí cívky, kterou prochází 50 závitů protékaných 
měřeným proudem na přesnost měření tohoto proudu při různém obsahu harmonických 
složek v tomto měřeném proudu.  
 



Za problematické považuji použití navržených přístrojů v návrhu experimentu. Jestliže 
základním cílem mělo být ověření vlivu měřicí cívky s 50 závity vodiče s měřeným proudem 
na přesnost měření, je použití měřicího přístroje Dewe 571 problematické, protože u něj 
není ve specifikaci obsažena mezní chyba, kterou výrobce tohoto přístroje při měření 
proudu garantuje. 
 
Student provedl řadu experimentálních měření, které vyhodnotil v tabulkách – jako 
problém zde vidím to, že práce neobsahuje příklad výpočtu chyby měření a hodnoty 
uváděné v tabulkách neodpovídají vzorci 7.1.1. (např. pro sinusový proud 1,5 A mi vychází 
podle vzorce 7.1.1. 1,404%, kdežto v tabulce je uvedeno 1,473%). 
 
Dalším problémem je provedení pouze jednoho měření pro každý nastavený proud, což 
znemožňuje vyjádření nejistoty měření. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Ve své teoretické části je práce kompilačního charakteru, v praktické části přináší nové 

poznatky. Dosažené výsledky mohou být po verifikaci použity ve výuce i v praxi. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Student uvádí 11 studijních pramenů, jejich volba je relevantní zadání bakalářské práce 

 

6. Otázky k obhajobě 

Jak byly počítány chyby měření v tabulkách? Jaká je mezní chyba měření proudu přístrojem 

Dewe 571 deklarovaná výrobcem při použití přímého proudového vstupu a při použití 

Rogowskiho cívky AmpFLEX A195? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Způsobem zpracování bakalářské práce student prokázal schopnosti vyžadované od 

absolventa bakalářského studia. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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