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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Porovnání účinnosti Peltierových článků v jednotlivých režimech činnosti 
Jméno autora: Matěj Adolf 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Viktor Žalud 
Pracoviště oponenta práce: Siemens, Siemensova 1, Praga 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaná Bakalářská práce byla úměrná studentovi v 3. ročníku bakalářského studia. 
 
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. 
Vyhotovitel splnil všechny body zadaní bez vyhrát 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolená metoda byla správná, jediné výtky k metodě je nedostatečný popis (obrázek), na kterém bude patrné, kde a jak byli 
umístěny jednotlivé komponenty měřící soustavy. Takto popsaný měřící setup by byl velice problematicky opakovatelný 
někým jinym.  
 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Nedostatečný popis měřící soustavy a chyby v naměřených hodnotách (tabulkách) snižují odpornost bakalářské práce 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vypracovaná práce má správnou strukturu a je dobře čitelná. V práci lze naleznou jen pár formálních chyb. V některých 
případech jsou v tabulce uváděny nadbytečné hodnoty (odpor PT100) či uvedená jednotka je méně čitelném formátu (9,40E-
02V na místo 94mV) toto vše znepřehlednuje čitelnost naměřených hodnot. V některých případech jsou v tabulce uvedene 
spatné hodnoty (tabulka 4,6) což snižuje úroveň práce. 
 
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. 
Problematika Pieltierovych článku je velice známa a popsána v nespočetně publikacích. Studen vybral a nastudoval 
problematiku bez vyhrát. 
 
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. 
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Některé části vytvořeného systému postrádají profesionální přístup (papírový tubus na místo zvolení spravného rozmeru 
ventilatoru, izolace pajených spoju pomoci „običejné“ pruhledné izolačky namísto smrčtovací bužírky).  
 
 
 
 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Bakalářská práce je po formální stránce dobře strukturovaná, sled kapitol je správný a srozumitelný. Nicméně 
na druhou stanu, popis měřící soustavy není dostatečně popsán a samotná realizace v některých aspektech 
postrádala profesionalitu. Dalším aspektem, který snižuje úroveň práce je samotné chyby v tabulkách, 
nadbytečné hodnoty či naopak chybějící hodnoty (tabulka 4,5 – výstupní výkon). 
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