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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  "Řídicí jednotka pro BLDC motor" 
Jméno autora: Bc. Tomáš MORCINEK 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Josef NÁHLIK, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Důchodce; Dříve: VŠCHT Praha, Ústav inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vyšší náročnost je (podle mého názoru) dána mj. požadavkem zahrnout do funkcí řídicí jednotky také rekuperaci. 

 

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. 

Konstatuji, že autor zadaný úkol evidentně splnil v plném rozsahu a na vysoké odborné úrovni. Jeho snaha zadání splnit i 
v časové tísni je mimořádná. 
 

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

Autor při věcném řešení zadaného úkolu postupoval metodicky zcela správně. Je evidentní, že rozsáhlý soubor literárních 
podkladů řádně nastudoval a poté řídicí jednotku navrhl, zrealizoval laboratorní vzorek a odzkoušel ho. Realizaci posoudil 
i z ekonomického hlediska a řádně kriticky zhodnotil dosažené výsledky.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň předložené práce jako celku je nesporně velmi vysoká a to, že autor trochu podcenil závěrečnou 
korekturu textu práce lze (v situaci výjimečného stavu na VŠ) odpustit. Vlastnosti realizovaného laboratorního vzorku 
sofistikované řídicí jednotky pro řízení BLDC motoru koloběžky jsou srovnatelné s komerčními produkty a jeho 
funkcionalita je vesměs širší. Má přitom vysoký potenciál konkurovat komerčním produktům jak funkcionalitou tak 
cenou. Autor zvládl nejen řešení hardwarové, ale také řídící jednotku komplexně naprogramoval. Poskytl formou příloh i 
data pro profesionální výrobu DPS. I přes výše uvedené si dovolím vyslovit několik věcných připomínek. K následujícím 
jednotkám v odst. "Symboly": Energie se obecně měří ve (W.s) nebo v (J = Joulech), nikoliv ve W a úhlová frekvence ω se 
udává v (rad.s

-1
)

 
. Správný rozměr "úhlového zrychlení" (nikoliv "úhlové rychlosti", jak uvádí autor) ve vztahu (2.3.1) na 

str. 25 je [rad.s
-2

]. Problémem jsou i matematické výrazy, které ne vždy vyjadřují to co autor píše.  Např. vztah ( 2.1.1) na 
str. 13 rozhodně nevyjadřuje sílu. Vztahy, které autor používá k praktickým výpočtům, jsou zcela v pořádku.  
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Úvodní pasáž teoretické části práce v odst. 2.1 je silně poznamenána strojovým překladem odborného textu, aniž by 
autor výsledný text důsledně zkorigoval a nahradil formálně přeložené výrazy odbornými termíny používanými v odborné 
češtině. Jde zejména o termíny ze silnoproudu (regulární je např. "zapojení třífázového motoru do hvězdy či do 
trojúhelníka" apod.). Některé proměnné ve vzorcích nejsou popsány ani v textu ani v příslušném seznamu, nebo není 
shoda mezi označením na obrázku a v textu (viz např. vztah 2.1.2 a Obr. 1). Počínaje odst. 2.1.2 lze v další části práce 
zaznamenat významný pokles výskytu nepřesností a jsou spíše formálního charakteru. Například Tabulku 1. na str. 21 
jsem v [5] nenašel. Její tvorba by mohla být popsána blíže. Na str. 22 nahoře, nebo na str. 44 pod vztahem (3.3.4) se 
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nejedná o "halové sondy" ale "Hallovy sondy". Vyskytují se i drobné "překlepy". Ty však zpravidla nesnižují 
srozumitelnost textu (např. v úvodu nahoře má být místo "mále motory" správně "malé motory" atp.). Občas autor 
používá i slangové výrazy (např. "odcházejí ložiska" na str.19 poslední věta dole, nebo "... stažením řídícího hradla do nuly 
..." na str. 40, či "... zamrznutí procesoru..." na str. 41 nahoře,apod.). Občasné výpadky slov v textu (např. na str. 40  ve 
větě nad vztahem (3.2.6) , " ... výstupní nesmí výt vetší než 10 V ...", chybí slovo "napětí" atp.). Rozsah práce je přiměřený 
- nemám námitek. 

 

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 využívá široké spektrum vysoce relevantních publikací a internetových zdrojů a ve své práci je důsledně cituje. Ze 
způsobu prezentace diplomové práce je přitom zcela zřejmé, co je autorův vlastní přínos a co bylo převzato. Bibliografické 
citace vyhovují aktuálním českým normám a obecně uznávaným zvyklostem. Zásadní připomínky nemám.  

 

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. 
Soudím, že konstrukce koloběžky s chytrým motorovým pohonem je autorovým koníčkem. Projevil mimořádné praktické 
a experimentální dovednosti a vykonal veliký kus poctivé odborné práce. Snad proto bych mu odpustil chyby a formulační 
nepřesnosti, jichž se dopustil zejména v prezentaci teoretické části. Konkurence by mu je ale neodpustila.   

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
I přes četné drobné formální nedostatky a drobné věcné chyby konstatuji, že jako celek má předložená práce velmi solidní 
odbornou úroveň a zaujala mne především komplexností praktického hardwarového i softwarového řešení, a to do 
nejmenších detailů. Nepochybuji o tom, že autor poctivě a dlouhodobě studoval širokou škálu podkladových materiálů a 
pouze poněkud podcenil jejich závěrečnou prezentaci a tuto partii tvořil ve velké časové tísni. Návrh, realizace a 
odzkoušení laboratorního vzorku jednotky pro řízení BLDC motoru pro koloběžku v mnohém překračuje obvyklou úroveň  
DP. Zadaný úkol byl nepochybně bezezbytku splněn, a tak jednoznačně mohu předloženou práci doporučit k obhajobě.  
  
Dotazy k obhajobě:  
1. Co si lze představit pod pojmem " odpor armatury motoru" (věta nad vztahem 2.1.11 na str. 15)?  
2. Hodlá se autor po dokončení studia věnovat motorovým koloběžkám profesionálně? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm: 

                                                                                      A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2020     Podpis: 


