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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce považuji za 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.
Předložená práce splňuje zadání ve všech bodech.

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.
Diplomant byl v průběhu semestru velmi aktivní, sám přicházel s novými nápady pro řešení problematiky. Spolupráce s ním
byla výborná

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Odbornou úroveň hodnotím výborně.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psaná v anglickém jazyce a se svojí znalostí jsem nenašel žádné problémy.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

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.
Hlavní těžiště práce byl optimalizační algoritmus pro úlohu minimalizace spotřeby energie elektrického vozidla pro předem
známé trase. Na toto téma již existují články zabývající se formulováním optimalizační úlohy do nějakého známého
algoritmu. Tyto články mohly být v úvodní kapitole zmíněny. Optimalizační algoritmus navržený diplomantem zatím popsán
nikde nebyl. Výběr zdrojů hodnotím známkou dobré, velmi dobré.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Diplomovou práci hodnotím A – výborně. Práce je psaná v anglickém jazyce, po formální a jazykové stránce je
zcela v pořádku. Předložené výsledky jsou relevantní vzhledem ke stavu výzkumného pracoviště v Roztokách.
Optimalizační algoritmus a celý GUI naprogramovaný v MATLABu bude dále využíván a porovnán s reálným
elektrickým vozidle vybaveným stejným pohonem, jaký bude instalován na pracovišti VTP Roztoky.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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