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Energy harvesting a jeho využití ve zbraňové technice      

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Existuje nějaké komerční řešení elektronických obvodů pro účely energy harvestingu? 

2.V závěru práce doporučujete zaměřit se na systém využití energie plynů vznikajících při výstřelu, 

dokážete alespoň odhadnout jeho účinnost? 

3. V čem se liší význam zápisu hodnoty např. 0.9 % vs 0.9% (v prvním případě je mezera mezi 

číselnou hodnoutou a jednotkou)?   

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Kvalitu práce snižuje množství formálních nedostatků, gramatických chyb a někdy nevhodně 

zvolený způsob prezentace naměřených dat (např. proč posluchač uvádí v grafu rozlišení el. napětí 

na setiny voltů, když v poměrně malém grafu vykresluje rozsah 0 až 40 V. 



 

V kapitole 4.1 postrádám definici účinnosti, kterou posluchač velmi často používá a je hlavním 

výsledkem práce. 
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