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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo poměrně náročné, a to zejména pro požadovanou šíři záběru – kromě detailního porozumění fyzikálním a 
konstrukčním principům synchronních motorů a zvládnutí poměrně pokročilých matematických metod pro prediktivní 
řízení musel student kvůli požadovaným experimentům prokázat i praktické kompetence v oblasti elektroniky používané 
pro řízení tohoto typu motorů. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Z celkových 6 bodů zadání student splnil prvních 5, avšak bod šestý – předvedení funkčnosti navrženého pokročilejšího 
regulátoru formou laboratorního experimentu – splněn nebyl. Znemožnění přístupu do laboratoře po velkou část semestru 
v důsledku koronavirových omezení je jistě tím hlavním a uznatelným důvodem, avšak ne jediným.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Student po celou dobu práce na svém diplomovém projektu pracoval naprosto samostatně. Pracoval rovněž velmi aktivně 
a intenzivně (před příchodem koronavirových omezení i po jejich uvolnění pracoval ve školní laboratoři téměř každý den). 
Je to zároveň ale moje hlavní výhrada v celém tomto hodnocení, že si zjevně nedokázal identifikovat prioritní dílčí i celkové 
cíle a rozvrhnout si podle toho svůj čas. Snad je to snaha o perfekcionalismus, které ho vede k optimalizaci každého dílčího 
kroku, přičemž by ale na místě spíše bylo spěchat k celkové funkčnosti a k optimalizaci se vracet až později, pokud se vůbec 
ukáže potřebná. Podobně při psaní textu diplomové práce musel student zjevně investovat obrovské úsilí do sepsání 
úvodních kapitol, které čtenáře zasvěcují do problematiky, a to téměř na úrovni kvalitní učebnice, až mu zjevně nezůstal 
čas na důkladnější rozepsání (a pár revizí) té druhé a důležitější části textu, ve které popisuje vlastní práci.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Problematika zpětnovazebního řízení synchronních motorů s permanentním magnetem založeného na numerické 
optimalizaci je skutečně na vrcholu složitosti v branži řízení elektrických motorů a student předvedl zvládnutí netriviálních 
fundamentálních ale i pokročilých (třebas i jen pár let starých) postupů. Jednotlivé dílčí kroky předvedené v práci 
jednoznačně prokazují vysokou odbornou úroveň studenta. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána velmi dobrou angličtinou. I po typografické stránce působí práce velmi solidně (vysázena v systému LaTeX 
s dodržením i méně známých doporučení a konvencí). Student prokazatelně dosáhl schopnosti psané prezentace na velmi 
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vysoké úrovni. Nicméně i tak by text práce měl velký užitek z jedné nebo dvou revizí – je poměrně dobře znát, že zejména 
jeho druhá polovina byla sepisována na poslední chvíli (a coby vedoucí práce jsem ji ve finální formě dokonce viděl až po 
odevzdání do systému).  

 

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. 
Poměrně silnou stránkou práce je velmi důkladná rešeršní příprava – v diplomové práci student cituje kromě 3 monografií 
zadaných vedoucím ještě dalších téměř 30 zdrojů – převážně odborných článků z mezinárodních časopisů a další kvalitní a 
relevantní monografie. Není to možná ani v samotném textu práce poznat, ale to množství nových informací, které musel 
student nastudovat, bylo značné. 

 

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. 

-  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Splněno – třebaže s výhradou – bylo poměrně náročné zadání vyžadující jít do šířky (fyzika, praktická elektronika, 
programování, numerická optimalizace) i do hloubky (netriviální fundamentální principy i nejnovější pokročilé 
výsledky z odborné zahraniční literatury). Už jen za toto hodnotím studentův výkon velmi vysoce.  

I s uznáním objektivních překážek – v důsledku koronavirových omezení byl studentovi znemožněn přístup do 
laboratoře po část semestru – však nelze přehlédnout slabší schopnost rozvrhnout si dobře práci. Zejména se 
zjevně nedařilo průběžně identifikovat opravdu podstatné dílčí úkoly vedoucí k předvedení celkové funkčnosti a 
odlišit je od méně důležitých. O takových, ke kterým by jistě bývalo vhodné se vrátit, ale až právě po tom 
předvedení základní funkčnosti.  

Celkově velmi kvalitní práce, kvůli nepředvedení byť i jen základní funkčnosti formou laboratorního experimentu, 
jak bylo požadováno v zadání, však nemůžu hodnotit nejvyšším stupněm. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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