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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení synchronního motoru s permanentními magnety 
Jméno autora: Bc. Marek Janouch 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: katedra elektrických pohonů a trakce 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kobrle, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: FEL ČVUT, katedra elektrických pohonů a trakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl prokázat, že je schopen nastudovat teorii k jednoduchému řízení konkrétního typu pohonu, osvojit si práci 
s vybraným typem kontroléru, navrhnout potřebný HW k realizaci řízení a nakonec pohon oživit. 
 

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. 

Student splnil zadání v požadovaném rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Na studentově přístupu k řešení oceňuji jeho zájem o řešenou problematiku a samostatnost, jakož i včasné podávání 
informací o postupu a předkládání mezivýsledků dílčích úkolů mnou zadaných. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
S úrovní práce jsem velmi spokojen. Naprosto odpovídá standardům kladeným na dobré diplomové práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsána na vysoké úrovni bez zjevných gramatických či stylistických chyb. Text je čtivý a srozumitelný. Ke grafické 
stránce nemám výhrady. 

 
 

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. 
Výběr použité literatury je dostatečný a svědčí o tom, že student měl o řešenou problematiku velký zájem. Citace použitých 
zdrojů je provedena správně.  
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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.  
Zadání bylo splněno ve všech bodech a podle pokynů vedoucího práce. Student projevil během řešení práce píli 
jemu vlastní, šikovnost a trpělivost. Fakta spolu s vlastními myšlenkami dokáže logicky a srozumitelně uspořádat a 
zaznamenat. Na výsledky pohlíží kriticky. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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