
__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* vyplňte pouze při prakticky zaměřené práci 
** v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název bakalářské práce:      Patrik Todorov 

Jméno a příjmení studenta:   Realizace mobilního zdroje elektrické energie 

Jméno a příjmení vedoucího bakalářské práce včetně titulů a pracoviště: 

Prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc.,  FEL ČVUT v Praze, K13132 

1) Samostatnost při řešení práce: 5) Odborná úroveň: 
X  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Systematičnost činnosti při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
X  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Prokázané teoretické znalosti: 7) Grafická úprava:  

X  výborné 
__ velmi dobré 
__ dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

X  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Prokázaná experimentální zručnost*: 8) Student splnil zadání: 
X  výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X  úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce:  

Výsledkem práce je funkční vzorek zařízení. Chci vyzdvihnout neskutečné množství vykonané elektronické a 
konstrukční práce, které se naprosto vymyká rozsahu bakalářských prací na FEL ČVUT.  Jde o jednu z nejkva-
litnějších bakalářských prací kterou jsem kdy vedl a dovoluji si ji navrhnout na některé z ocenění, např. na 
cenu děkana. 

 
10) Připomínky k práci: --- 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě):  Otázky nemám.  
Velmi bych si přál, kdyby pan Patrik Todorov pokračoval v magisterské etapě studia.  Jistě by byl skvělým 
inženýrem-konstruktérem 

Doporučení k obhajobě: X  doporučuji __ nedoporučuji 

Klasifikace bakalářské práce: 

X  A - výborně (1,0)   __ C - dobře (2,0) __ E - dostatečně (3,0) 

__ B - velmi dobře (1,5)     __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 

Datum: 7.6.2015 

Podpis:              

 

ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 
katedra telekomunikační techniky 
Praha 6 - Dejvice, Technická 2, 166 27 
tel: 224352100 (2103, 2070) 


