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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení 3-fázového BLDC motoru s možností rekuperace 
Jméno autora: Rozkopal Jindřich 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc.  
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
      Pro studenta bakalářského studia zadání bylo velmi náročné. Naučit se správně časovat pomocí 
mikroprocesoru spínání řídicího můstku nejen pro běžný režim použití BLDC motorku a regulace jeho výkonu, 
ale i pro rekuperaci a zároveň využití rekuperované energie ze superkondenzátoru je při užití velmi kvalitního 
akumulátoru a superkondenzátoru extrémně rizikové a také se nutně projevilo ve větší úmrtnosti součástek. 
To ale nic neubírá na jinak celkové šikovnosti studenta a jeho snaze poprat se s problémem.  

 

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. 

     Motivace pro zadání takového úkolu byla ve zjištění předchozích diplomových prací, při kterých bylo 
zjištěno, že modelářské BLDC motorky sice umožňují rekuperaci, ale dosud přijatá řešení byla málo účinná. 
Bylo tedy třeba modelově zvládnout tuto situaci a zároveň si zadavatel kladl za cíl možnost vyzkoušet jímání 
rekuperované energie do superkondenzátoru. A její další využití. 
      Student se musel seznámit se znalostmi z oblasti práce BLDC motorků, a to jak v oblasti využití základní 
práce a zatěžování motoru jako motor, tak i v oblasti práce v generátorovém režimu pro vyhodnocení 
vlastnosti při rekuperaci energie. Student navrhnul a realizoval obvodové zapojení, které bylo ale potřeba 
průběžně inovovat podle výsledků testování. Bylo třeba odstranit některé chyby ve vlastním návrhu zapojení, 
ale i v průběhu testování zjištěné nedokonalosti vyplývající z chyb nebo nedostatečného dimenzování 
součástek doporučeného výrobcem v katalogových listech. Následovalo poměrně časově náročné testování 
ovládacího programu a závěrečné měření a vyhodnocování naměřených dat.  
     Podařilo se ukázat, že systém je provozuschopný a že pomocí takového systému je možné demonstrovat 
chování BLDC motoru v různých režimech práce, i když tento motor pro rekuperaci příliš vhodný není. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 už v průběhu vypracovávání projektů IN1 a IN2 mne pravidelně navštěvoval na konzultacích. 
Z původního záměru práce na modelu elektromobilu postupem doby vyplynula nutnost věnovat se právě 
řešení problémů spojených s rekuperací. Bohužel v průběhu vypracování vlastní bakalářské práce došlo ke 
zpoždění jednotlivých dílčích operací a nepodařilo se provést včas všechny potřebné úpravy zařízení a 
v důsledku toho se nepodařilo provést ani potřebná měření. Zde se projevila velká obtížnost celého řešení. 
Student si tak musel předmět bakalářská práce zapsat znovu. Vedoucí práce ale velmi oceňuje vůli studenta 
dojít k cíli i v době, kdy se nedařilo. 
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Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
      Student v průběhu vypracování bakalářského projektu projevil velmi dobrou invenci a po nasměrování 
vedoucím práce vždy nakonec dospěl k správnému výsledku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
     Text práce je hezky a přehledně uspořádán. Student se nevyvaroval v práci několika prohřešků proti 
pravidlům a standardnímu způsobu a korektnosti ve vyjadřování.  
     V oddílu týkajícího se seznamu literatury je poněkud nepřehledné uspořádání některých řádek. 

 

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 citačním i 
zvyklostmi a normami. 
     Citování zdrojů odpovídá potřebám bakalářské práce a zvyklostem a student se snažil vždy dodržovat citační 
kulturu. 
 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
     Student splnil všechny body zadání. Podařilo se vytvořit zařízení, které umožňuje demonstrovat vlastnosti 
BLDC motoru jak v režimu motorovém, tak i v režimu generátorovém ve spolupráci se superkondenzátorem.  
           Drobné nedostatky v textu nesnižují příliš kvalitu práce.  Práce studenta jako celek podle mého názoru 
splňuje požadavky na bakalářskou práci. Práci studenta z pohledu vedoucího práce hodnotím jako velmi 
dobrou a doporučuji k obhajobě.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.1.2019     Podpis: Ing. Lubor Jirásek, CSc., v. r. 


