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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měnič k solárnímu panelu modelu elektromobilu 
Jméno autora: Tomáš MORONG 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost je dle názoru vedoucího práce přiměřená úrovni bakalářského studia.  
Pozn.: Toto kritérium vytváří jen rámec pro hodnocení vlastní práce studenta a nemělo by být tedy zařazeno jako kritérium 
kvality práce studenta. Mělo by být předřazeno vlastnímu hodnocení práce, které by mělo být  až pod bodem III. !  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cíl práce byl ověření principu správného zatěžování vhodného typu solárního panelu a ověření možnosti správné 
akumulace náboje ve vhodném moderním akumulačním zařízení - superkondenzátoru. Student měl tedy najít vhodné/á 
obvodové/á zapojení i pomocí dostupných IO a ověřit jejich možnosti, což se podařilo.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student vedoucího práce pravidelně navštěvoval, vystupoval aktivně v průběhu vypracování všech předchozích projektů i 
samotné bakalářské práce. Samozřejmě vedoucí práce musel průběžně přiměřeně směrovat aktivity studenta vzhledem 
k aktuálně se měnícím podmínkám v řešené problematice. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student si osvojil znalosti potřebné pro řešení zatěžování solárních panelů a provedl ověřovací měření na konkrétním 
flexibilním solárním panelu v různých předpokládaných režimech osvětlení solárního panelu. Navrhnul a vyzkoušel funkci 
jednotlivých zapojení – zdrojů pro nabíjení superkondenzátoru. K tomu přiměřeně využil znalosti získané standardním 
studiem a samostudiem odborné literatury. Zužitkoval i informace poskytnuté na konzultacích s vedoucím i se zástupci 
firem dodávajících IO schopné částečně pokrýt potřeby řešeného případu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Při hodnocení jazykové úrovně dnešních studentů mám vždy řadu kritických připomínek, které ale řeším se studenty 
průběžně a při závěrečné korekci textu práce se snažím donutit studenta k odstranění zásadních gramatických a 
stylistických chyb. Samozřejmě musím respektovat individuální sloh studenta. Student se snažil mým připomínkám 
vyhovět, i když některé chyby v textu přesto zůstaly.    
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student se snažil využít všechny mnou doporučované zdroje informací a aktivně vyhledával další. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Student v průběhu vypracování projektů dílčích i finálního bakalářského přes zdravotní problémy se snažil plnit zadané 
úkoly průběžně. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
  
 Cíl práce byl nalézt a ověřit způsoby zatěžování solárních panelů a umožnit optimální přesun energie 
vyrobené solárním panelem za různého osvětlení do akumulačního prvku – superkondenzátoru. Důležité bylo najít 
vhodné IO a ověřit jejich schopnost pokrýt všechny požadavky pro řešení uvedeného problému, případně doporučit 
budoucí možné řešení.  
 Student na doporučení vedoucího práce provedl zhodnocení současného stavu problematiky, vybral 
s vedoucím práce některá možná řešení a na doporučení vedoucího práce se posléze věnoval jejich řešení. Student 
provedl kromě vlastního měření na zhotovených přípravcích i simulace v příslušných doporučených simulátorech 
výrobců. Při porovnávání naměřených dat a dat ze simulací se občas prokázaly rozdíly mezi vlastnostmi výrobcem 
navrženého modelu a reálného obvodu.  
 Při analýze naměřených dat došel student k závěru, že některé obvody pokrývají vždy jen část rozsahu 
zadaných očekávaných hodnot vstupních a výstupních parametrů, a že žádný obvod sám o sobě nepokryje celý 
potřebný rozsah. Některé obvody však umožňuji jisté nastavení parametrů, čehož by se dalo využít pro budoucí 
řešení, např. hlídáním a ovládáním/nastavováním vlastností celého obvodu podle aktuální situace (osvětlení panelu, 
úrovně nabití superkondenzátoru, atd.) pomocí mikroprocesoru. Toto řešení ale již bylo nad rámec zadání. 
 Student využil čas po odevzdání práce v červnu r. 2014 k ověření dalších řešení, což velmi oceňuji.  
 Domnívám se, že student splnil základní požadavky na ověření možné konstrukce takového zařízení. 
Z pohledu vedoucího práce tedy na základu výše uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím 
jako velmi dobrou.     
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 20.2.2015     Podpis: Ing. Lubor Jirásek, CSc. 


