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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Kryštof Topor 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K 13114 
Vedoucí práce: Ing. Karel Buhr,CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrických pohonů a trakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Zvolte položku. 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřena na problematiku dimenzování a návrhu trakční jednotky pohonu elektromobilu dle zadaných jízdních 
parametrů. Analýza akčního členu pohonu má být provedena prostřednictvím campus licence multifyzikálního 
programového sw ANSYS. Náročnost úlohy spočívá jednak v zvládnutí metodiky výkonového dimenzování vozidla pro daný 
jízdní režim dle platných standardů EU a zároveň v osvojení nově uvolněného sw modulu Motor_CAD.   
 

Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 

Práce splňuje zadání v plném rozsahu. S ohledem na karanténní opatření fakulty a omezeným možnostem přístupu 
k licenčnímu sw byl redukován počet posuzovaných  variant pohonné jednotky.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
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. 
Diplomant samostatně shromáždil množství podkladů k dané problematice, pravidelně informoval o postupu řešení, aktivně  
přistupoval k osvojení  nového  sw prostředí. Konstatuji, že plně prokázal schopnost samostatné inženýrské práce. 

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Stupeň odbornosti práce hodnotím jako velmi vysoký. To dokládá množství podkladů získaných formou literárních rešerší, 
studiem cizojazyčné literatury a manuálů k sw vybavení které bylo nutné pro zdárné řešení úlohy nastudovat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce lze práci vytknout např. některé neobratné formulace, neúplnost v popisu použitého programového 
prostředí atp. Z hlediska celkové úrovně práce je nepovažuji za podstatné. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Diplomant pracoval na základě pramenů z oboru elektromobility který prochází v současnosti překotným vývojem. Opatřil si 
rozsáhlé podklady zaměřené na perspektivní pohonné jednotky vyvíjené předními světovými výrobci. Věcně správně 
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posoudil současný stav a zaměřil se na reluktanční synchronní princip s pomocnými permanentními magnety. Provedl 
elektromagnetický návrh stroje, který výkonově dimenzoval dle zadaných vlastností vozidla při zvoleném  jízdním režimu.  
Na základě provedených simulací a analýz, které měl za úkol provést v sw prostředí campus licence FEL student usoudil,  že 
daný návrh je vyhovující. Ve smyslu citační etiky jsem v práci neshledal nedostatky.  
 

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.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm        A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.8.2020     Podpis: Ing. Karel Buhr CSc. 


