
Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii. 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
VŠB – TU Ostrava  
Tř. 17. listopadu 15 
708 00 Ostrava  - Poruba 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

          Diplomant: Tomáš Tichý 
    Název práce: Životnost sekundárních článků v průmyslovém prostředí 
           Školní rok:  2016/ 2017 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D. 

 

Práce se zabývá problematikou životnosti sekundárních článků. Cílem práce byl 
návrh a realizace systému pro cyklické zatěžování akumulátorových článků za 
pokud možno stejných podmínek. Součástí výstupu práce je i vizualizace výsledků 
testů. 
Úvodní teoretická část se věnuje problematice elektrochemických napájecích 
zdrojů obecně. Teorie je naprosto dostatečná pro pochopení problematiky práce. 
Kladně hodnotím dobré zpracování této části, včetně obrázků, které jsou dobře 
čitelné. 
Praktická část popisuje zkonstruovaný hardwarový systém, který cykluje připojené 
akumulátory. Hardware systému je propojen I/O kartou se systémem MATLAB, který 
celý proces řídí. Měřeny jsou 4 analogové hodnoty napětí akumulátorů a ukládány 
do databáze. Součástí práce je také vyhodnocovací algoritmus, který zpracovává 
uložená data a vizualizuje je.  
Řešená problematika je svým obsahem zajímavá a je zaměřena na reálné problémy 
v praxi. Výstup práce je kvalitně a dostatečně popsán. Výsledný algoritmus využitý 
v procesu hodnocení článků je poměrně komplexní, nicméně dobře popsán a je 
možné jej dále upravovat. 
Rozsahem je prezentovaná diplomová práce naprosto dostatečná a detailně a 
srozumitelně popisuje danou problematiku. Všechny body zadání jsou splněny. 
Citované prameny jsou kvalitní a jejich počet je dostatečný. Vzhledem k tomu, že 
je většina pramenů v anglickém jazyce, dá se očekávat, že diplomant má dobré 
znalosti daného jazyka. Formální stránka práce je dobrá a nemám k ní výtky. 
 
Celkově práci hodnotím kladně. 
 
  



Dotazy k obhajobě diplomanta. 
 

• V práci, v příloze 2., máte na vstupu filtr typu „Low Pass“. Popište jeho funkci a 
vnitřní strukturu. 

 
 

Celkové hodnocení:     Výborně 
 
Práce svým obsahem i formou odpovídá předpisům pro diplomové práce. 
Diplomant prokázal dobré znalosti problematiky, jak teoretické, tak praktické. 

 
Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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