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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a realizace modulu řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique 
Jméno autora: Bc. Pavel Skarolek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrických pohonů a trakce 
Vedoucí práce: Ing. Michal Košík 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrických pohonů a trakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k určení měniče (použití ve vozidle, ne v laboratorním pracovišti) hodnotím zadání jako náročnější. 

 

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. 

Student splnil zadání. Navržený modul řízení motoru splňuje zadané požadavky – díky vysoké účinnosti je možné využít 
vzduchového chlazení místo vodního. Student dostatečně ověřil činnost modulu řízení motoru měřením jak na měřicím 
pracovišti tak i měřením ve vozidle. 

 

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 pilně pracoval na projektu a to i v době letních prázdnin. V případě jakékoli nejasnosti mě neváhal kontaktovat, 
případně se domluvit na konzultaci. Na konzultace byl vždy dobře připraven. Student je zcela schopný samostatné práce, 
navíc projevuje výrazný zájem o zvolený obor. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce vykazuje vysokou úroveň jak odborných znalostí, tak praktických zkušeností. Student dobře využil 
znalostí získaných studiem i výsledků měření pro dosažení vyšší kvality navrhovaného modulu řízení motoru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková stránka práce je výborná, v práci se téměř nevyskytují gramatické chyby. Typografická úprava práce je velmi 
dobrá. Některé části textu jsou hůře srozumitelné, nebo by měly být pro lepší srozumitelnost rozšířeny. 

 

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 
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 aktivně vyhledával zdroje potřebné pro navržení modul řízení motoru. Vzhledem k tomu, že modul řídí 
stejnosměrný cize buzený motor, který je již dobře prozkoumaný, a práce je zaměřena na realizační část, nevyužívá 
student mnoho pramenů. Student dodržoval citační etiku a citační zvyklosti a normy.  
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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. 
Vytvořený modul řízení motoru je funkční a bude využit pro ovládání motoru elektromobilu, který je přestavován v rámci 
grantu SGS15/197/OHK3/3T/13. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Přínosem je vytvoření funkčního modulu řízení motoru a dostatečné popsání principu jeho činnosti. 
 
Jako jediný nedostatek shledávám na této diplomové práci obtížnější srozumitelnost některých pasáží. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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