
Posudek školitele 

 

Ing. Bulín se narodil 4. února 1990 ve Znojmě. V roce 2009 maturoval na gymnáziu ve Znojmě.  

V roce 2014 ukončil studium na VUT v Brně Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, obor 

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika. V roce 2014 nastoupil na doktorské studium.  

 

Bakalářskou práci vypracoval na téma – Řízení EC motoru v programu LabVIEW 

 

Diplomovou práci vypracoval na téma – Zařízení pro diagnostiku asynchronních motorů 

 

Pracovní zkušenosti z průmyslu:  

1. červen 2018 – trvá Technický pracovník, Ústav výkonové elektrotechniky a 

elektroniky, FEKT VUT v Brně 

1. listopad 2014 – trvá Technický pracovník, Ústav fyziky materiálů, Akademie 

věd České republiky Brno 

1. červenec 2014 – trvá Technický pracovník, Sekce spec. Elektrických strojů, 

FSI VUT v Brně 

9. červenec – 31. červenec 2012 Elektrokov, a.s. Znojmo, Kotkova 3582/19 

 Kreslení 3D modelů cívkových těles 

Další aktivity: 

2011 Letní univerzita Dukovany (stáž) 

2017 – 2019 Předseda Taneční skupiny Single z.s. 

 

 

Pedagogické zkušenosti: 

- Vedení numerických a laboratorních cvičení z elektrických strojů 

- Podíl na vypracování sbírky příkladů z elektrických strojů  

- Podíl na vypracování laboratorních návodů z elektrických strojů 

 

Publikace:  

Čtyři mezinárodní časopisecké publikace, z toho jedna v impaktovaném a sedm konferenčních 

příspěvků  

 



Hodnocení studia:  

- Počet bodů za absolvované předměty: 23  (22) 

- Počet bodů za výzkumnou činnost 86    (60) 

- Počet bodů za pedagogickou činnost 60    (36) 

Celkový počet bodů: 154       ( 123)  

 

Závěr: 

Cílem dizertace byla analýza ztrát v elektrických strojích při nestandardních podmínkách. V úvodu byl 

definován pojem těchto nestandardních podmínek a záměrem bylo provést simulace a měření ztrát 

na vybraných materiálech, které slouží ke konstrukci elektrických strojů a na základě změřených 

parametrů materiálů vhodně provést simulaci vybraného motoru se zhoršenými parametry a provést 

srovnání s motorem vyrobeným pomocí zkoumaných technik. Disertant provedl velké množství 

speciálních měření magnetických materiálů s cílem ověřit vliv technologických operací na magnetizační 

charakteristiky a ztráty. Měření probíhalo na Ústavu fyziky materiálů AV ČR Brno s využitím špičkové 

měřicí techniky. Spolupráce s Fyzikálním Ústavem AV ČR probíhala v rámci projektu CENTRUM 

Technologické Agentury České Republiky. Výsledky disertační práce byly využity při návrhu a výrobě 

prototypů speciálních elektrických strojů – prototyp vysokootáčkového asynchronního motoru 6 kW, 

120 000 ot/min a při návrhu reluktančních strojů. Disertant prokázal schopnost spolupráce 

s pracovníky jiných oborů nejenom na VUT, ale i s odborníky z průmyslu a AV ČR.  

Disertační práce Ing. Tomáše Bulína má podle mého názoru velmi dobrou úroveň a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

 

V Brně 10. října 2019                                                  Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc  

 

 

 


