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Pracoviště oponenta práce: PEG, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je poměrně široké. Zahrnuje teoretický popis vektorové regulace asynchronních motorů, vyžaduje 
zvládnutí složitého HW a SW včetně signálového procesoru a jako výstup požaduje otestování několika variant 
vektorového řízení v laboratoři. Svým rozsahem i tématikou se tak práce řadí mezi náročná zadání.  

 
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. 
Všechny body zadání diplomové práce byly splněny, většina přitom velmi kvalitně. Šířeji mohla být pojata část popisující 
otestování navržených algoritmů vektorového řízení. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
K zvolenému postupu řešení nemám výhrad. Diplomat postupoval standardním způsobem, kdy respektoval jednotlivé 
body zadání. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomat svou diplomovou prací prokázal vysokou míru nabytých odborných znalostí. Kromě teoretického zvládnutí 
vektorového řízení je odborně náročná rovněž problematika praktické implementace algoritmů do signálového procesoru. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celkový rozsah předložené práce včetně příloh je 104 stran. Hlavní část práce je rozdělena do devíti kapitol o rozsahu 88 
stran. Z hlediska rozsahu se tak jedná o nadprůměrnou práci, což ale plně koresponduje s náročností zadání. Z hlediska 
jazykového je práce na velmi dobré úrovni. V celé práci je minim chyb a překlepů, rovněž grafické zpracování je na velmi 
dobré úrovni. 

 
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. 
Autor ve své práci vycházel z relativně velkého počtu pramenů, přičemž z práce je patrné, že se s nimi důkladně seznámil. 
Práce je prokládána častými odkazy na použitou literaturu, což dostatečně jasně odlišuje vlastní výsledky od převzatých. 
Citace přímo v textu nejsou uváděny, což k rešeršnímu charakteru významné části práce, kde se vychází z velkého počtu 
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zdrojů, považuji za správné. Přispívá to k přehlednosti textu. Převzatý obsah dostatečně odlišují zmíněné odkazy na 
použitou literaturu. 

 
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. 
K úrovni hlavních výsledků, které představuje zejména funkční model vektorového řízení asynchronního motoru 
realizovaný v laboratoři, nemám připomínek. V teoretické části práce (kapitola 3), kdy měl diplomant podle druhého bodu 
zadání provést rešerši používaných modelů asynchronního motoru pro vektorové řízení, by byl dle mého vhodnější delší 
úvod, který by zmínil i jiné možnosti řešení než dva modely U-I a I-n, které diplomant dále rozpracovává. Stejně tak mi 
v práci chybí podrobnější pojednání o různých variantách obou zmíněných modelů. 
Je škoda, že v kapitole 8, kde jsou uvedeny praktické výsledky získané na experimentálním pracovišti, nejsou doplněny 
další průběhy simulující chování pohonu v reálném provozu. Na mysli mám zejména test rozběhu zatíženého motoru na 
otáčky blízké jmenovitým, a dále test chování pohonu při skokové změně zátěžného momentu. V práci jsou pouze výsledky 
získané při nezatíženém motoru a relativně nízkých otáčkách. 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Diplomant v práci velmi dobře zpracoval široké a relativně náročné téma vektorové regulace. Ve své práci 
prokázal vysokou míru nabytých odborných znalostí, stejně jako schopnost pracovat s rozsáhlými zdroji literatury, 
které se této problematice věnují. Jednalo se o náročné zadání, kde se diplomant kromě různých způsobů 
vektorové regulace musel seznámit také s hardwarem a softwarem použitém v experimentální části práce. I toto 
diplomant zvládl velmi dobře, práce obsahuje detailní popis implementace použitých algoritmů do signálového 
procesoru. Tato část může být přínosem pro další práci na laboratorním stanovišti. Dále oceňuji podrobně 
zpracované porovnání dvou typů číslicového řešení diferenciálních rovnic Eulerovou a Runge-Kutta metodou, 
které je zpracováno lehce nad rámec zadání, svou úzkou vazbou k tématu však do práce zcela jistě patří. 
Práce jako celek je bez faktických chyb a plně splnila zadání. Rovněž formální a jazyková úroveň je na vysoké 
úrovni. Diplomovou práci považuji vzhledem k náročnosti tématu a kvalitě jeho zpracování za vysoce 
nadprůměrnou, čemuž odpovídá i závěrečné hodnocení. 
 
Na diplomanta bych měl dvě doplňující otázky: 
 
1. Až na drobnou výjimku uvedenou v závěru práce nezmiňujete v matematických modelech ani při implementaci 
vektorového řízení problematiku změny náhradních parametrů stroje, zejména magnetizační indukčnosti a 
odporu rotoru. Respektovalo navržené řízení nějak sycení stroje? Pokud ne, projevovalo se toto při praktických 
testech v laboratoři, případně jak? 
2. Při ověřování navržených modelů jsou v práci publikovány pouze průběhy z měření pohonu při relativně malých 
otáčkách (100 ot/min u čtyřpólového motoru) a bez zatížení. Probíhalo měření v laboratoři rovněž při otáčkách 
blížících se jmenovitým a při zatížení, případně při skocích zátěžného momentu simulovaného stejnosměrným 
strojem? Jaké bylo chování navržených modelů při těchto podmínkách?  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Datum: 13.6.2018     Podpis: Ing. David Havelka, Ph.D. 


