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Hodnocení (1 – 5) 
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 

 

1. Splnění požadavků zadání:  2  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  3  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  3  

    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  2  
    

5. Přehlednost a členění práce:  2  
    

6. Odborná úroveň práce:  3  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  C  

slovně: velmi dobře  
    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 

      V předložené diplomové práci je prioritně řešeno zabezpečení vybraných prostor souvisejících 
s provozem tokamaku COMPASS. Práce sestává ze tří stěžejních kapitol: Teoretická část, kde autor 
stručně popisuje princip jaderné fúze, jejího magnetického udržení v tokamaku a jejího možného 
využití k výrobě elektrické energie. V kapitole Tokamak COMPASS se zaměřuje především na dia-
gnostické systémy, speciálně na laserové zdroje umožňující měření elektronové hustoty a teploty 
v plazmatu, a na zabezpečovací systém Interlock. V poslední ze stěžejních kapitol s názvem Prak-

tická část autor DP uvádí problematiku takto exponovaného pracoviště a prezentuje svůj návrh na 
zajištění bezpečnosti před účinky optického záření v laserové laboratoři včetně zabezpečení vlastní 
instrumentace. 
      Dle mého názoru diplomant splnil podmínky stanovené zadáním této práce a prokázal schopnost 
se v zadané problematice orientovat. Členění práce i grafické zpracování je také na velmi dobré 
úrovni.  
 
Připomínky:   1) Chybně uváděné citace,  

2) U složitějších liniových schémat je potřeba u jednotlivých cívek relé vyznačit čísla 
linek, na kterých se nachází příslušné kontakty, včetně jejich funkce 
3) Duplicita označení u různých relé, redundance kontaktů 



 

Otázky k obhajobě: 

 
1) Proč není u žádného ze zásuvkových obvodů použit proudový chránič?  
2) Lze provozovat jednotlivé lasery separátně, např. při trasování. Pokud ano, proč se vypí-

načem pro jeden laser vypíná i napájení druhého?   (příloha č. 15) 
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