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l|. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRlTÉRIí

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zodání závěrečné oráce.
Zadáníbakalářská práce by|o poměrně náročné a vyžadovalo dobrou znaIost fyziká|nÍch principů e|ektrických strojů a
zv|ádnutí práce v programech MATLAB-SimuIink a ComsoI Mu|tiphysics.

Sp|nění zadání splněno
Posudte, zdo předloženó zóvěrečnó próce splňuje zodóní, V komentóři přípodně uvedte body zodóní, které nebyly zcelo
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířeno, Nebylo-li zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvožnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Před|ožená závěrečná práce sp|ňuje zad'ání ve všech bodech.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posudte, zda byl student během řešení qktivní, zdq dodržovql dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval q zdq
byl na konzultoce dostqtečně připroven' Posudte schopnost studenta samostatné tvůrčí próce,

Student projevovaI při řešenízadané probIematiky značnou iniciativu a samostatnost. Aktivně využívaI konzu|tací k

objasnění prob|émů při řešení práce a nastudovaI doporučenou Iiteraturu, včetně |iteratury cizojazyčné. Student
noznačně prokázaI schopnost samostatné tvůrčí práce.

odborná úroveň A-výborně
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostí získoných studiem a z odborné literatury, využití podkladů o dot
získoných z proxe'
Předložená práce je na výborné odborné úrovni' obsahuje popis dané problematiky, získané simuIačnívýsledky i
samostatnou ana|Ýzu a rozbor těchto vÝsIedků.

Formá|ní a jazyková úroveň, rozsah práce A. výborně
Posudte spróvnost používání formólnÍch zópisů obsažených v próci. Posudte typogrofickou o jozykovou strónku'
Práce je zpracována na výborné úrovni po formá|ní i jazykové stránce' Rozsah práce odpovídá zadané oráce'

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta přizískóvónío využívánístudijních mqteriólů k řešenízávěrečné próce' Charokterizujte výběr
pramenů. Posudte, zdo student využi! všechny relevantní zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzoté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvoh, zdo nedošlo k porušení citoční etiky o zda jsou bibliografické citoce úplné q v soulodu s citočními
zvyklostmi q normomi.
Student by| při získávánía využívánístudijních materiá|ů aktivnía samostatný. Kromě doporučené |iteratury využívaI i zdrojů
informací z internetu a dalších' Použité prameny jsou řádně citovány.

Da|ší komentáře a hodnocení
se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
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novytvořenéhořešení,publikočnímvýstupům,experimentálnízručnostiapod.

Prá|e přinesIa nové poznatky týkající se rozIoženímagnetického po|e ve vícefázových eIektrických strojích. Daná

ob|ematika má potenciá| pro da|ší rozvoj a p4!kaqyys]9!!u.

Ill. cELKoVÉ HoDNocENí n ruÁvnH KLASIFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Voše celkové hodnocení.

Práce je vypracována na výborné úrovni po odborné i formá|ní stránce a přines|a nové poznatky o v|astnostech

pětifázových asynchronních strojů. Student by| při řešení zadané prob|ematiky aktivní a iniciativní. Nastudova|

doporučenou |iteraturu, včetně |iteratury cizojazyčné, a využíval i da|ších zdrojů informací. Úspěšně zv|ádI na

ve|mivysoké úrovni práci s programy MATLAB-Simu|ink a Comso| Mu|tiphysics. Samostatně pak provedItaké

rozbor získaných výsIed ků.

Před|oženou závěrečnou práci hodnotím k|asifikačním stupněm A - výborně.
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