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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Numerický model elektrického longboardu a jeho ověření 
Jméno autora: Jan Grossmann 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrických pohonů a trakce 
Oponent práce: Ing. Evžen Thöndel, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra elektrických pohonů a trakce, FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce hodnotím z důvodu rozsahu jednotlivých úkolů jako nadprůměrně náročné. Práce se 
zabývá jak teoretickým odvozením matematického modelu sportovního dopravního prostředku 
(longboardu), tak i návrhem a implementací elektrického pohonu a jeho řízením. V neposlední řadě se práce 
zabývá sérií ověřovacích pokusů a měřením za účelem verifikace odvozeného modelu. Práce pokrývá široké 
spektrum odlišných úkolů pro jejichž úspěšné zvládnutí je nutné prokázat dobré teoretické i praktické 
znalosti. 

 

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. 

Zadání závěrečné práce bylo splněno. 
1) V úvodní části práce je odvozen matematický model, který je následně implementován do prostředí 
MATLAB/Simulink. Popis modelu je v některých pasážích velmi stručný a omezuje se jen na pouhé vypsání 
pohybových rovnic. Samotná kapitola zabývající se implementací modelu představuje jen seznam obrázků 
blokových schémat bez jakéhokoliv doprovodného textu. Podrobnější a doprovodný text by zjednodušil 
čtenáři orientaci a smysl jednotlivých rovnic a obrázků. Matematický model byl odvozen a implementován, 
proto hodnotím tento bod jako splněný. 
2) Návrh systému měření pro verifikaci modelu hodnotím jako splněný. 
3) Návrh elektrického pohonu je výsledek předchozí bakalářské práce, na kterou tato práce navazuje. Tento 
bod považuji za splněný. 
4) Vlastní prototyp zařízení je prezentován pouze sérií fotografií bez bližšího popisu. Na základě těchto 
omezených informací lze jen těžko posoudit, do jaké míry je tento prototyp funkční a provozuschopný, 
nicméně lze usoudit, že tento prototyp byl skutečně úspěšně realizován. 
5) Verifikace modelu je v závěru práce prezentována velmi úsporně formou několika grafů s konstatováním, 
že výsledky simulací se velmi málo liší od měřených hodnot. Bližší analýza výsledků by práci jistě prospěla. 

 

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

Ke zvoleném postupu řešení nemám výhrady a hodnotím zvolené metody řešení jako vynikající. Jednotlivé kroky na sebe 
logicky navazují. Autor prokázal, že dokáže uchopit a zpracovat velmi široké téma. 

 

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. 
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Odborná úroveň práce je velmi dobrá a její potenciál je výborný. Prezentace jednotlivých dílčích výsledků je velmi stručná 
a v některých pasážích je omezena jen na pouhý výčet rovnic, grafů nebo obrázků. Na druhou stranu je nutné ocenit, že 
autor zvládl velmi široký rozsah úkolů, které se zabývají teoretickým odvozením rovnic matematického modelu, 
implementací modelu, návrhem hardwaru, vývojem software, testováním a měřením. Takovýto rozsah jde nad rámec 
běžné diplomové práce a autor všechny tyto úkoly splnil. Prezentace výsledků je však spíše průměrná až podprůměrná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou úroveň práce hodnotím spíše podprůměrně. Jedná se o nejslabší část práce. Text práce obsahuje 
hodně překlepů. V některých pasážích autor používá hovorové výrazy a gramatické obraty, které do textu tohoto typu 
rozhodně nepatří. Je vidět, že v závěru práce autor již docela spěchal s dokončením, což se výrazně projevilo na kvalitě 
textu. Práci považuji obecně za velmi dobrou. Formální prezentace však její hodnotu sráží. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Výběr informačních zdrojů a jejich použití považuji za velmi dobrý. Práce je svým charakterem orientována spíše prakticky 
a teoretická část je velmi omezená do úvodní jednostránkové kapitoly, kde jsou uvedeny některé dřívější práce na 
podobné téma. Práce neobsahuje žádné přímo citované pasáže. Vzhledem k zaměření práce na praktickou realizaci a 
ověření prototypu nepovažuji toto za slabinu. Práce se dostatečně vymezuje vůči předchozím řešením a obsahuje 
podrobný seznam použitých informačních zdrojů.  

 

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. 
Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit komplexní technický úkol. Dosažené výsledky považuji za vynikající. 
Verifikace matematického modelu ukázala velmi dobrou shodu s naměřenými daty a jistě by bylo zajímavé podrobit tyto 
výsledky hlubší analýze. 

 
 

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. 
 

Téma práce je velmi široké a zvládnutí všech jednotlivých úkolů vyžaduje dobrou technickou znalost. Autor splnil 
všechny vytyčené úkoly a prokázal, že je schopen samostatně řešit komplexní technickou úlohu. Potenciál práce je 
vynikající. Celkové hodnocení bohužel sráží prezentace výsledků, a to jak po odborné, tak i po formální stránce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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