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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Regulovatelný zdroj napětí do automobilu 
Jméno autora: Hrala David 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
     Zadání práce je průměrně náročné, ale je třeba přihlédnou k tomu, že hlavní obor studenta je 
s ekonomickým zaměřením nikoliv zaměřen přímo na návrh elektronických obvodů, a tedy je možné 
konstatovat, že pro studenta téma bylo náročnější. V průběhu přípravného projektu si student musel 
doplňovat znalosti z oblasti návrhu elektronických obvodů a zařízení. 
       Zadání práce bylo motivováno snahou vytvořit zařízení, které by nahradilo „desítky“ zdrojů, které by musel 
mít uživatel různých zařízení, s možností plynule si nastavit potřebnou hodnotu výstupního napětí pro dílčí 
užívaná zařízení (v tomto případu užívaných v automobilu).  

 

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. 

     Zadání považuji za splněné. Podařilo se navrhnout, vytvořit funkční vzorek, ověřit a proměřit základní 
charakteristiky přístroje. Bohužel ukázalo se, že technologické zpracování je relativně obtížné zejména 
z pohledu pájení IO se spodním provedením kontaktů a vytváření k tomu určených prokovů v plošném spoji 
poloamaterským způsobem a z toho vyplývajících technických problémů, což ale není možné přičítat za vinu 
studentovi.  

 

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. 
      Student vystupoval aktivně, jak v průběhu vypracování přípravného projektu, tak při vypracování vlastní bakalářské 
práce.  Na konzultace chodil připraven a vždy se snažil přicházet s vlastními variantami doporučených řešení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
     Návrh konstrukce přístroje odpovídá úrovni studenta bakalářského studia. Při návrhu zařízení student v přiměřené 
míře uplatnil znalosti z průběhu bakalářského studia i znalosti nabyté samostudiem z odborné literatury a při 
pravidelných každotýdeních konzultacích s vedoucím práce při vlastním vypracování přípravného i bakalářského 
projektu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
      Student se snažil o přiměřený odborný styl a v rámci konzultací jsme hledali odpovídající úroveň odborného jazyka. 
Bakalant se snažil dbát připomínek vedoucího práce. 
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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. 
       Student podle mého názoru přiměřeně citoval uvedenou literaturu. Nezaznamenal jsem žádnou snahu porušovat 
pravidla citační etiky. 

 

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. 
     Vzhledem k tomu, že jako vedoucí bakalářské práce jsem převážně řídil odbornou úroveň elektrického návrhu, přijal 
jsem s ulehčením možnost konzultací ekonomického rozboru v této práci přenechat odbornému konzultantovi z katedry  
ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Dle mého názoru je ekonomický rozbor přiměřený a odpovídající zaměření 
práce.  

 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 Podařilo se navrhnout, vytvořit funkční vzorek, ověřit a proměřit základní charakteristiky přístroje. 
Bohužel ukázalo se, že technologické zpracování je relativně obtížné zejména z pohledu pájení IO se spodním 
provedením kontaktů a vytváření k tomu určených prokovů v plošném spoji poloamaterským způsobem a z toho 
vyplývajících technických problémů, což ale není možné přičítat za vinu studentovi. V průběhu testování zařízení 
student postupně odstraňoval v rámci možností dílčí nedostatky, a učil se způsobu pájení speciálních součástek, 
což se sice neobešlo bez obětí na součástkách, ale při takto výjimečně jemné práci je to pochopitelné.   
              Myslím, že vytvořená práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, s přihlédnutím k aktivitě 
studenta a snaze odevzdat co nejlepší výkon, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím z pohledu vedoucího práce 
stupněm výborně. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.6.2019     Podpis: Ing. Lubor Jirásek, CSc., v. r. 


