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POSUDEK OPONENTA  

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: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Martin Němec 
Pracoviště oponenta práce: Fyzikální ústav AVČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání spočívá ve vytvoření teoretického přehledu technologie supravodivosti, fyzikální postaty a jejího využití (body zadání 
1, 2 a 3). Bod zadání 4 doplňuje práci o experiment k ověření základních vlastností supravodičů, s využitím již existující 
aparatury. Zadání je v souladu s požadavky na bakalářskou práci. 
 

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. 

Body zadání 1, 2 a 3 byly zcela splněny.  Vzhledem k blíže neurčenému výstupu bodu zadání 4 lze i tento bod zadání 
považovat za zcela splněný. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce pokrývá základy všech aspektů jevu supravodivosti a je tak vhodným úvodem do dané problematiky. Při popisování 
některých technologií v teoretické části práce (sekce 5) postrádají však některé převzaté obrázky dodatečný komentář pro 
jejich snadnější pochopení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úroveň odborného projevu studenta odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah splňuje požadavky na Bakalářskou práci. Práce obsahuje množství formálních nepřesností, gramatických chyb a 
nelogických spojení, které však na pochopení problematiky nemají žádný vliv. Poslední odstavec sekce Závěr by měl být 
součástí sekce Úvod. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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 využil vhodnou literaturu pro vyhotovení své práce. Označení jednotlivých referencí v seznamu použité literatury je 
nekonzistentní. Vzhledem k teoretické a přehledové povaze práce by se v práci samotné neměly nacházet odstavce, u nichž 
chybí odkaz na referenci, ve které najde čtenář podrobnější informace v případě zájmu. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Problematika supravodičů je velice aktuální téma. Technologie, využívající jejich vlastností, např. diamagnetismu 
či velmi nízkých ztrát, jsou do budoucna vysoce perspektivní. Volba tématu je tedy v souladu s moderními trendy 
nejen v elektrotechnice. Práce je vhodně strukturovaná a vytváří kompletní přehled o základech jevu 
supravodivosti. Množství formálních nepřesností naznačuje, že student nevěnoval své závěrečné práci dostatek 
pozornosti. Informace obsažené v teoretické části práce by měly být více doplněny citacemi referencí, pro 
zájemce o hlubší znalosti. 

 

Otázka k obhajobě: 

 

Ve své práci používáte termín “fáze“ ve více významech. Definujte termín pro následně uvedené významy a 
vysvětlete rozdíl: 

 

1a)  

Tři fáze struktury založené na Bi-Sr-Ca-Cu-O, krystalizující ve čtverečné soustavě, lišící se počtem vrstev CuO2 

(sekce 3.1.3). 

1b) 

Přechod prvku z kapalné do plynné fáze (sekce 4.2.1). 

 

2)  

Fáze vlnové funkce supravodiče (sekce 5.2.1.1) 

  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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