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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  DC-DC měnič pro maximální efektivitu využití energie akumulované v 

superkondenzátoru 
Jméno autora: David Touš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Martin Skočný 
Pracoviště oponenta práce: GME ČR s.r.o., Prosecká 851/64, Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Rozsah zadání, zejména zpracování práce a vytvoření prototypu, je nad rámec bakalářské práce. Obzvlášť s ohledem na 
komplikace při shánění součástek v době koronaviru. V tento okamžik byl student nucen improvizovat a využil své nabyté 
zkušenosti s realizací DPS v domácích podmínkách. 

 

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. 

Autor splnil zadání bakalářské práce. Navíc prototyp disponuje možností přepínat různé funkční režimy, kdy je možné 
ukázat chování obvodu s modifikovaným zapojením a nastavením. Připravil protokol o měření jako podklad pro výuku a 
prezentaci pro studenty. 

 

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

Autor postupuje ve své práci logicky. Začíná teoretickou průpravou od jednodušších a základních typů obvodů přes 
komplikovanější až k výběru konkrétního zapojení a součástek. Vysvětluje, proč volí konkrétní typ součástek na základě 
jejich parametrů a dostupnosti. Dále pokračuje návrhem a realizací testovacího prototypu a jeho oživováním. Následuje 
měření parametrů, vyhodnocení a úvaha nad možným vylepšením. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student svou prací prokázal nabyté vědomosti, orientuje se v problematice a chápe souvislosti mezi teoretickým návrhem 
a praktickou realizací. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor se v práci vyjadřuje jasně a srozumitelně. Využívá anglické zkratky, které ne vždy uplně vysvětlí. Zpracování práce je 
nad rámec zadání a rozsah je dostatečný pro bakalářskou práci. 

 

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. 
Citace zdrojů je dostatečná. Spektrum vypsaných zdrojů respektuje průřez práce. 
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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. 
Měřením na testovacím prototypu autor prokázal funkčnost zapojení. Obvod po nutných optimalizacích, které jsou zcela 
normální při vývoji, je stabilní a chová se dle očekávání. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 Autor prokázal, že umí využít získané vědomosti a přeměnit je v praktickou dovednost. Vytvořením 
testovacího prototypu s možností názorně ukázat a vysvětlit, „jak se obvod chová když....“, mne přesvědčil o své 
schopnosti pochopit zadání problému, teoreticky jej rozebrat a následně realizovat. Oceňuji i studentovu úvahu 
nad možností vylepšit zapojení, optimalizovat součástky, případně zvýšit frekvenci, což by mohlo odstranit 
slyšitelné rušení, snížit náklady a zmenšit rozměry. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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