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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání závěrečné práce bylo poměrně náročné, zahrnovalo rešeršní činnost, teoretickou část, nutnost
studia nových technologií, návrh vlastního řešení a testování včetně zhodnocení dosažených
výsledků. Z pohledu vedoucího práce bylo zadání splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Aktivita studenta při řešení práce byla rozdělena do několika fází. Nejprve student studoval v
zahraničí, takže na činnost týkající se diplomové práce neměl příliš prostoru. V druhé fázi řešeni
student doplňoval své studijní povinnosti vůči VŠB, z tohoto důvodu zde opět nebyl prostor pro řádné
řešení práce, což ve výsledku vedlo k posunutí termínu odevzdání práce. V poslední fázi řešení již
student pracoval samostatně, aktivně a systematicky, svá řešení průběžně konzultovat a na tyto
konzultace byl velmi dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Praktická i teoretická část práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Text práce byl před
odevzdáním konzultován s vedoucím práce a všechny připomínky vedoucího byly zapracovány do
finální verze.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student vytvořil vlastní řešení pomocí vývojových kitů, praktická implementace kódu i elektrické
zapojení je na dobré úrovni. Celková úroveň technického včetně programového řešení odpovídá
magisterskému stupni vzdělání.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce rozšiřuje známé výsledky v oblasti využití kinetických měničů energie určených k napájení
energeticky nezávislých vestavěných systémů. Poznatky vytvořené prací lze využít v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce obsahuje 27 pramenů citované literatury, které zahrnují knihy, odborné články, internetové
zdroje a technickou dokumentaci. Diplomová práce rovněž zahrnuje rešerši použitých technologií
energetických měničů pracující na základě přeměny kinetické energie. Citovaná literatura je vhodně
volena a v dostatečném počtu, převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Student zpracoval rešerši technologií energetických měničů pracující na základě přeměny kinetické
energie a dále v teoretické část práce zpracoval celkový přehled technologií, které získávají energii z
prostředí včetně přehledu metod a strategií pro implementaci low-power technik na úrovni
vestavěných zařízení. Součástí teoretické části je popis konceptů funkčnosti bez-bateriových
monitorovacích systémů.

V praktické části práce student navrhl vlastní řešení testovacího modulu pomocí vývojových kitů,
který se skládal z kinetického měniče, DC/DC převodníku a spotřebiče ve formě desky s
mikrokontrolérem. Na tomto řešení implementoval low-power konfiguraci vestavěného zařízení a
provedl všechny požadované testy. Celkové výsledky ověřil pomocí statistických metod a nakonec v
závěru zhodnotil praktické využití práce.

Práce obsahuje mnoho prvků inženýrské činnosti a to od rešerše, přes analýzu, návrh, HW a SW
implementaci až po statistické zpracování výsledků. S prací jsem spokojen, všechny cíle byly splněny
a hodnotím jí výborně.



8. Otázky k obhajobě.
Zhodnoťte celkové možné množství energie, které lze získat kinetickými měniči a možnosti napájení
vůči různým komponentům energeticky nezávislého vestavěného systému.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 24.07.2017 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.


