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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je orientované na realizaci funkce fyzického testovacího zařízení roznětnic. Úkolem bylo provést simulační 
experimenty a následně fyzicky navrhnout a sestavit zpětnovazební řízení DC motoru pro předložené testovací zařízení.  
Zadání lze hodnotit z hlediska náročnosti jako průměrné. 

 

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. 

Autor popsal všechny body zadání, a práce přináší vcelku ucelený soubor informací k zadané problematice. V teoretické 
části je uveden přehled senzoriky související s rotačními elektromotory, popis druhů a principů elektrických motorů a dále 
jsou zde vysvětleny způsoby řízení a regulace stejnosměrných strojů. Praktická část pak obsahuje popis sestavení 
simulačních modelů, popis dosažených výsledků a jejich porovnání s reálným chováním fyzického systému.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Navržený postup řešení předložené práce je nepochybně vhodný. Simulační experiment v praktické části je sestaven 
vhodným způsobem v prostředí Matlab Simulink, implementace řídicího algoritmu na reálném zařízení je provedena na 
platformě Arduino.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce v některých případech snižují nevhodně zvolené (spíše hovorové) výrazy jako například „spálené 
spínací prvky“ apod. Čtenář jistě rozumí informaci, kterou autor písemně předává, ale do odborného projevu takový výraz 
jistě nepatří.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce v pořádku. Text je členěn logicky a přehledně, nelze vytknout žádné závažnější nedostatky. 
Rozsah textu 59 stran odpovídá bakalářské práci.  
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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. 
Seznam použité literatury dokládá široké spektrum  nastudovaných problémů využitých k naplnění cílů práce. Jedná se o 
vysokoškolské studijní podklady, firemní literaturu a webové publikace. Bibliografické citace jsou provedeny korektně dle 
zavedených zvyklostí.  

 

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. 
Hlavní cíle práce byly naplněny a dle doložených výsledků lze soudit připravenost zařízení plnit předepsanou funkci. 
Z dosažených výsledků lze vyvodit autorovu zručnost při provádění měření pro identifikaci použitých komponent a  při 
provádění experimentů. 

 
 

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. 
 

Závažným nedostatkem předložené práce je nedostatečný popis funkce navrhovaného zařízení. Cílem je 
navrhnout testovací zařízení roznětnic, které pomocí elektrického proudu iniciují rozbušku. Samotné roznětnice 
v rámci testovacího zařízení jsou popsány, ale není např. vysvětleno, jak souvisí roznětnice s DC motorem. 
Absence blokového schématu vyjadřující funkci testovacího zařízení situaci dále znepřehledňuje.  

 

Otázky a připomínky: 

- Vysvětlete funkci testovacího zařízení roznětnic 

- Čím je způsoben velký rozdíl ve zjištěné hodnotě odporu rotorového vinutí ohmovou metodou a použitím 
čtyřvodičového principu. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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