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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce byla zadána jako pilotní průzkum tématu, které na katedře dosud nebylo řešeno. Z
tohoto pohledu bylo téma poměrně náročné jak po teoretické, tak po praktické stránce, z pohledu
zadání byl konkrétní výsledek práce velmi nejistý. Práce byla zadána jako základ pro další
výzkumnou činnost katedry v rámci výzkumu akumulace energie. V tomto kontextu bylo zadání
splněno přesto, že zjišťování střídavých parametrů proběhlo dle mých pokynů pouze formou
simulací. Zjišťování stejnosměrných parametrů ultrakapacitorů bylo splněno dle zadání.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student v průběhu řešení projevoval o zpracovávání dílčích kroků tématu značný zájem. Velmi
aktivní byl při získávání dostupných informací z aktuálních světových databází, svůj postup
pravidelně konzultoval.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena a odevzdána včas, finální verze i dosažené výsledky byly
konzultovány

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce poskytla první cenné, povětšinou teoretické výsledky pro další výzkum diagnostiky
akumulačních prvků, konkrétně diagnostiky ultrakapacitorů. Předpokládá se, že toto téma bude dále
rozvíjeno v rámci výzkumu akumulace elektrické energie v energetických systémech.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jak již bylo zmíněno, práce mapovala dosud známé poznatky výzkumu a vytvářela základní možnosti
pro další výzkum katedry. Přímé využití v praxi proto zatím není předpokládáno.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V práci jsou využívány převážně zahraniční literární prameny (8 z 13), které se vyznačují vysokou
aktualitou a přínosností pro řešení tématu diplomové práce. Získané informace jsou v textu řádně
označeny.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant zpracovával poměrně náročné téma, zpracovával jej poměrně samostatně, dosáhl dobré
úrovně získaných poznatků. Výsledky diplomové práce mohou být použity při dalším výzkumu
katedry.

8. Otázky k obhajobě.
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