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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení malých synchronních motorků 

Jméno autora: Daniel Misak 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Karel Künzel, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Pan Misak si vybral praktické zadání řešící konkrétní problém ve firmě Interdigi, a.s. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání bylo splněno v plném rozsahu včetně doporučení pro další vývoj. Autor předpokládá, že bude v práci pokračovat.   

 

 

Zvolený postup řešení správný 
Bakaland se seznámil s principem funkce, možnostmi řízení  a mořnýmiřídicími deskami, provedl potřebná měření. U 

vybraných řešení provedl ověření funkčnosti. Zvolený postup je správný a vedl k cíli. 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Pan Misak si doplnil potřebné informace nad rámec výuky. Odborná úroveň práce je na velmi slušné úrovni a zahrnuje 

znalosti z řízení malých synchronních motorků, vlastností vybraných řídicích obvodů, řídicích mikroprocesorů a jejich 

programování. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Práce je přehledná, má logickou strukturu s malým množstvím chyb nebo typografických prohřešků. Někdy možná zbytečně 

používá anglické termíny - i když jsou obecně známé. Také bych se přimlouval za lepší popis měření – například blokovým 

schématem a uvedl použité přístroje.  
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Jak jsem uvedl v položce „odborná úroveň“ pan Misak prostudoval dostupnou literaturu. Citace literatury jsou dostatečné, 

odkazy chybí jen u některých převzatých obrázků.  
 

 

Další komentáře a hodnocení 
Předložená práce představuje komplexní úkol zahrnující jak schopnost vyhledávat a zpracovávat nové poznatky, provádět 

praktická měření včetně jejich vyhodnocení a návrhu dalšího postupu k dosažení cíle. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Pan Misak splnil zadání práce a prokázal schopnost zpracovat ucelený technický úkol.  K obhajobě mám následující 
otázky: 

Je pro uživatele důležitá jen úroveň hluku nebo i jeho frekvence? 

Můžete uvést, jaké čidlo bylo použito a jak vyhodnotit naměřený signál?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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