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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh měniče budícího obvodu trakčního motoru elektromobilu 
Jméno autora: Bc. Jan Hošek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrických pohonů a trakce 13114 
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Lev 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrických pohonů a trakce 13114 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání práce předpokládá vedle teoretických znalostí také schopnost analýzy a následně návrhu řešení, konstrukčního 
provedení, vypracování příslušného programového vybavení a měřením ověření dosažených parametrů realizovaného 
vzorku. Student by měl v práci prokázat schopnost realizovat cestu od teoretického rozboru až k funkčnímu vzorku a 
měřením na vzorku prokázat soulad teoretických a dosažených parametrů. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Bod 2. Metodice potlačování parazitních vlastností se autor v textové části nevěnuje, ale technická dokumentace v příloze 
práce dokládá, že se této problematice autor věnoval a ve svém řešení respektoval. 
Bod 3. Vypracování modelu soustavy a návrhu struktury regulátoru se autor v práci nevěnoval, asi předpokládal použití 
standardní regulační struktury. Vypuštění tohoto bodu mohou znamenat pro autora obtíže při nastavování regulátoru a 
diagnostiky, která by měla zajišťovat spolehlivou funkci měniče v případě dosažení mezních hodnot. 
Bod 5. Návrh programového vybavení byl vypuštěn. Důvod vypuštění autor v závěru práce přiznává. Důvodem je nedostatek 
času. Důsledkem absence programového vybavení, alespoň jednoduchého pro testování, autor nemá nemožnost zjistit 
dosažené parametry a ověření velikosti teoretických a dosažených ztrát výkonového obvodu. 
Jako příčina výše uvedených nedostatků vidím v podcenění časové náročnosti zadání autorem. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
 
Student vypracoval práci zcela samostatně a navržené technické řešení je zcela podle jeho návrhu. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Teoretická část práce dokládá orientaci v problematice a prokazuje získané znalosti v průběhu studia. 
Odborná úroveň oblastí uvedených v závěrečné práci, prokazuje přiměřené zvládnutí návrhu obvodového zapojení a volby 
vhodné součástkové základy. Návrh elektroniky měniče je rozdělen do vhodných logických celků. Výkresová dokumentace je 
vytvořena způsobem, který umožňuje získat rychlý přehled o funkci jednotlivých uzlů. Provedení obvodového návrhu a 
příslušné dokumentace svědčí o skutečnosti, že se student věnoval odborné literatuře a získané poznatky a pravidla návrhu 
elektroniky zde uplatnil. 
K návrhu vlastních desek tištěných spojů mohu konstatovat, že by mohly být navrženy optimálněji, ale vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o první práci studenta tohoto druhu a rozsahu, mohu odvedenou práci také kladně hodnotit. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 
Z hlediska typografického mohu práci hodnotit kladně. 
Z hlediska terminologického se student ve své práci občas dopustil odchylek od odborného názvosloví a nesrovnalostí 
v použitých symbolech v rovnicích a na doprovodných schématických obrázcích. 
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K formálním nedostatkům práce patří vypuštění seznamu použitých symbolů, seznamu obrázků, tabulek.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
Použitá odborná literatura poskytuje dostatečné teoretické znalosti k problematice a byla studentem vhodně zvolena. 
Student musel využívat odborných studijních materiálů, protože bez znalostí parametrů a vlastností použitých součástek by 
nemohl navrhnout příslušné zapojení.  
Převzatá obrazová dokumentace je označena odkazem do bibliografické citace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
V závěrečné práci je předložené technické řešení experimentálního měniče vhodné. Elektronika měniče byla vhodně 
rozdělena na logické celky. Z hlediska návrhu řídící části měniče rozdělení regulátoru na část implementovanou do procesoru 
a na část implementovanou do hradlového pole považuji také za vhodnou myšlenku, protože umožní optimálně využívat 
předností každého typu obvodu. 
Za vážný nedostatek práce považuji její neúplnost a absenci kapitoly, která prokáže dosažené parametry. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Z hlediska celkového hodnocení musím hodnocení rozdělit na dvě zcela odlišné části: 
První spočívá v hodnocení toho, co v práci bylo provedeno. Z tohoto pohledu hodnotím práci pozitivně, protože při 
návrhu elektroniky měniče budícího obvodu student postupoval systematicky a je zřejmé, že této části se věnoval a 
využíval odbornou literaturu. 
Druhá spočívá v hodnocení toho, co v práci mělo být a co jsem očekával, že v práci bude. V závěrečné práci jsem 
postrádal programového vybavení, které by zajistilo funkčnost a řízení měniče prostřednictvím sériového 
komunikačního kanálu. Programové vybavení mělo umožnit provádět testování k ověření úspěšnosti návrhu a 
dosažení teoretických parametrů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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