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Další připomínky k diplomové práci: 

V diplomové práci jsou čtenáři v úvodních kapitolách poskytnuty teoretické informace nutné 
pro vpravení do problematiky hybridních vozidel, jejich rozdělení, metodiky měření spotřeb 
dle WLTP a řízení. V kapitole 4 následuje konkrétní popis simulačních modelů s podrobným 
vysvětlením jednotlivých bloků, vzájemných vazeb a přenosu signálů až po průběh simulace. 
Největší přínos práce však spočívá v návrhu řízení hybridního vozidla a jeho optimalizace. 
Modely jsou přitom validovány s dalším odladěným SW a v rámci dostupných dat rovněž 
s průběhy naměřenými na válcové zkušebně. Studentka při zpracování zadaného tématu 
prokázala hluboké teoretické znalosti, nasazení a iniciativu při sbírání informací, postupné 
stavbě modelů, validaci jednotlivých prvků i řešení chyb v komerčním SW. Zpracované téma 
je s ohledem na využití maximálního potenciálů hybridních systémů velmi zajímavé a v rámci 
DP bylo zpracováno velmi komplexně, pečlivě a s velkým rozsahem. 
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