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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Model vzducholodi na elektrický solární pohon 
Jméno autora: Jan Němeček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Ondřej Šlechta 
Pracoviště oponenta práce: Medical Technologies CZ a.s., Evropská 423/178, Praha 6, 16000 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější díky požadavkům na strojní výrobu modelu a komplexnost řešení.  

 

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. 

Student splnil všechny hlavní body zadání, výsledkem je funkční řiditelný model vzducholodi přes BT rozhraní. 
V práci jsem nalezl jak teoretický základ ke konstrukci vzducholodí, tak i k použitým komponentům stroje. Konstrukce je 
popsána detailně. Práce obsahuje rovněž vyhodnocení letuschopnosti stroje a ukázku z načítání telemetrie ze vzducholodi. 

 

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

Student zvolil jako hnací médium vodík – díky použití vodíku místo komerčně dostupného helia si vyzkoušel (ne)efektivitu 
výroby vodíku elektrolýzou a práci si zkomplikoval o dodatečnou konstrukci elektrolyzéru. Vodíkový generátor funguje, 
dodatečné aktivitě proto nelze nic vytknout. 
Konstrukce vzducholodi je sestavou vhodně zvolených komponent. Ty jsou vybrány pečlivě s analytickým přístupem 
k hmotnostnímu limitu a zamýšlenému použití. Drivery motorů, ovládací jednotka a pomocné zdroje jsou vlastní konstrukce 
a nelze jim z hlediska použitelnosti na modelu nic zásadního vytýkat.  

 

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. 
V textu nejsou zásadní technické nedostatky, je zde velké množství citací, použita správná terminologie. Student se zajímá o 
analogovou a senzorovou techniku, kterou dokáže propojit s programovatelnou řidící jednotkou - PIC procesorem,  jeho HW 
plně odpovídá požadavkům a předpokládaným schopnostem studenta bakalářského studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je prostá gramatických chyb. V textech jsou uvedeny odkazy na zdroje citací, na konci práce jsou seznamy literatury, 
obrázků, schémat.  
Text je celkově velmi dobře čtivý, srozumitelný. 
Obsah CD se zdroji a schématy je uspořádán a přehledný. 

 
 

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 
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vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
V práci je uvedeno 26 pramenů, z kterých student čerpal nebo citoval. Citace jsou v textu jednoznačně určeny. Bibliografické 
záznamy jsou v naprosté většině z internetu a lze je zpětně dohledat. Je uvedeno i datum, ke kterému je odkaz platný. 
 

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. 
Student prokázal schopnost samostatné inženýrské činnosti. Vyrobený prototyp je dle práce funkční, dokončený, se 
zpracovanou dokumentací. Možná bych věnoval větší pozornost prezentaci dosažených výsledků a zhodnocení funkce čidel, 
motorů a jejich provozních nedostatků na hotovém modelu. Častečně tak bylo učiněno v návrhové (analytické) části práce 
(změření tahu motorů, výběr článku, atd.) 

 
 

 

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. 
 
Student splnil zadání BP. Kladně hodnotím zručnost i odbornou zdatnost studenta, čitelnost a text předložené práce. Taktéž 
se mi líbí jednoduchost řešení  a spojení analogové techniky s programovatelnou řidicí jednotkou, včetně komunikace 
s mobilním telefonem. 
 
Otázka k obhajobě: 
Nemám. 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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