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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologie a užití vysokoteplotních supravodičů 
Jméno autora: Jan Šilhánek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: elektrotechnologie 
Vedoucí práce: Doc.Ing.Jan Kuba,CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student Jan Šilhánek se při zpracování své BP musel v přiměřeném  rozsahu seznámit s tématikou nízkých teplot, 
supravodivostí a prokázat nejen studijní, ale i nezbytné experimentální schopnosti v dané a pro něho méně obvyklé oblasti 
techniky.  
 

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. 

Přeložená BP splňuje zadání ve všech bodech. V experimentální části byla oproti zadání a po dohodě s vedoucím práce, 
rozšířena o měření kritické teploty vysokoteplotního supravodiče typu YBaCuO v podobě vzorku stabilizovaného páskového 
supravodiče, technicky použitelného pro silové aplikace. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
V průběhu zpracování BP projevoval aktivní zájem o zvolené téma, k práci přistupoval zodpovědně a průběžně komunikoval 
s vedoucím BP. Na základě předloženého výsledku i přístupu studenta  k jeho dosažení se domnívám, že je schopen 
samostatné tvůrčí  práce a také úspěšně, ve vymezeném čase, řešit zadaný technický úkol. 

 

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. 
Celkovou úroveň odbornosti předložené bakalářské práce a rovněž  využití informací z odborné literatury i dalších zdrojů 
hodnotím velmi dobře.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor v BP správně používá formální zápisy, práce má velmi dobrou úroveň po stránce jazykové i celkové úpravy textu.  

 

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. 
Počet i výběr všech v práci  použitých  informačních zdrojů a prvků považuji za přiměřený. Autor plně respektoval pravidla 
citační etiky a převzaté materiály řádně odlišil od svých původních výsledků. 
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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 zručnosti apod. 
Ve své BP student úspěšně navázal na výsledky, které dosáhl v rámci řešení  svého „Individuálního projektu“  v předchozím 
semestru a tvůrčím způsobem je dále rozvinul.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Z pozice vedoucího celkově hodnotím bakalářskou práci i iniciativní a zodpovědný přístup pana Šilhánka vysoce pozitivně.  
Práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 7. června 2015                                                       Podpis:  Jan Kuba 


