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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny 
Jméno autora: Dominik Najman 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav energetiky 
Vedoucí práce: Ing. Slavomír Entler, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav energetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je zaměřeno na široké využití znalostí studenta získaných při studiu na Fakultě strojní. Cílem práce je 
komplexní konstrukční řešení a výroba experimentálního zařízení pro špičkový fyzikální a technologický výzkum radiačně a 
teplotně odolných Hallových senzorů. Proto realizace práce vyžadovala nejenom vědecký přístup a samostatnost, ale také 
schopnost návrhu funkčního přístroje, konstrukční nadání, dílenskou zručnost a um.  

 

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 práce bylo v plné míře splněno. Student navrhl vhodné řešení úkolu, navržené zařízení přes komplikace pandemické 
karantény postavil, zprovoznil a na závěr provedl kalibrační testy a vědecká měření. 

 

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 byl během řešení práce aktivní a zcela samostatný. Práci průběžně konzultoval. Po dobu karantény nebylo 
studentovi umožněno na konstrukci zařízení pracovat, a proto bylo nezbytné posunout termín odevzdání práce, ve kterém 
student mohl práci dokončit. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je vynikající s ohledem na množství znalostí a rozsáhlou kvalifikaci, které byly nezbytné pro 
samostatné splnění zadání. Student nejprve prostudoval literaturu týkající se jaderné fúze a technologie Hallových 
senzorů. Poté spočítal několik variant magnetických cívek a zvolenou variantu vyprojektoval, vyrobil v zámečnické dílně, 
zkompletoval, elektricky zapojil a zprovoznil. Finálně pak provedl kalibraci cívky a měření prototypu molybdenových 
senzorů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je na dostatečné úrovni, rozsah práce je dostatečný. Práce je proložena množstvím obrázků, 
které dokumentují celý výrobní proces zařízení. 

 

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 
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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 velké množství zdrojů, ze kterých čerpal při psaní rešerše, pro návrh zařízení využil všechny relevantní zdroje 
a převzaté prvky řádně citoval. 

 

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 předmětné experimentální zařízení sám navrhl, vyrobil, zprovoznil a kalibroval. Jeho konstrukční, manuální a 
experimentální zručnost je vynikající. Je spoluautorem impaktovaného článku srovnávajícího teplotní vlastnosti různých 
Hallových senzorů, který je v příloze práce.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Závěrečná práce je napsána přehledně a srozumitelně a je proložena rozsáhlou fotografickou dokumentací. 
Student prokázal vysokou samostatnost a širokou škálu schopností od návrhu experimentální zařízení pro měření 
Hallova jevu ve vysokých teplotách, přes jeho výrobu a konstrukci, až po zprovoznění, kalibraci a první 
experimentální měření. Průkazem vysoké kvality práce studenta je skutečnost, že je zařízení plně funkční a od 
okamžiku zprovoznění je intenzivně využíváno pro měření vlastností nových Hallových senzorů.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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