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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v 
SW prostředí ANSYS 

Jméno autora: Bc. Jan Dimitrov 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav:  
Oponent práce: RNDr. Aleš Jäger, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá 

Boleslav, Česká republika 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Nadstandartní stránkou diplomové práce (DP) je nutná alespoň částečná orientace v několika oborech (elektromagnetismus, 
kinematika a dynamika vozidla, materiály, chlazení, atd.). 

 

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. 

Práce splňuje zadání. 

 

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

Zvolené postupy jsou pro řešení DP správné a přímočaré. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úroveň závěrečné práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací. Množství citací (a předpokládám i studované 
literatury) hodnotím jako průměrné ale použitá literatura je zvolena vhodně.  Dobře je zpracována zejména kapitola 4.4.3.2; 
kvalitu výpočtu není z textu možné ověřit ale návrh cyklu, výsledky a jejich diskuze jsou na velmi dobré úrovni. Dále kladně 
hodnotím optimální volbu parametrů elektromobilu, ze kterých se odvíjejí další výpočty. Výhradu mám pouze k tvrzení: 
„Detailní informace o aktuálních řešeních této problematiky jsou těžko dostupné a výrobci je většinou uchovávají v tajnosti 
pro zachování vlastního know how.“ Předpokládám, že student má přístup do databází typu ScienceDirect, kde je k danému 
tématu mnoho publikací a nezřídka je v nich schované i průmyslové „know how“. Diskuze k některým dosaženým výsledkům 
by také mohla být obsáhlejší. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je přiměřený. Členění DP do kapitol je přehledné a logické, stejně jako názvy kapitol a podkapitol. Celkově je 
práce napsána pečlivě bez zásadních gramatických nebo stylistických chyb. Na druhou stranu lze nalézt několik vět, které 
mají trochu nemotorné nebo nesrozumitelné formulace (např. „Tato čísla jsou funkcemi vlastností tekutiny, rozměrů, 
rychlosti tekutiny u nucené konvekce, teploty a gravitace u volné konvekce [2]“ ). Veličiny, symboly a zkratky jsou 
systematicky uvedeny a popsány v místě prvního užití, ale ocenil bych i jejich ucelený seznam. Množství překlepů nebo 
nevhodně skloňovaných slov je vzhledem k rozsahu textu akceptovatelné. Drobnou výhradu mám k citacím v textu, kdy 
student systematicky používá obrat: „V [xy] je…“. Vhodnější formulace je „V publikaci [xy] je… (viz např. kap. 1.3.1). Uvítal 
bych i lepší popis obrázků „co je co“, případně jejich okótování (typicky např. Obr. 4.3 a 4.13).  Celkově je ale patrný 
zodpovědný přístup k psaní práce. 
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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. 
Použité studijní materiály jsou adekvátní. Převzaté obrázky jsou citovány. U vzorců citace chybí, přestože se jedná o 
informace převzaté z literatury. Použitá literatura je dohledatelná ale některé citace podle mne neobsahují všechny 
náležitosti k jednoznačné a snadné identifikaci. 

 

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. 
Řešená problematika je vysoce aktuální. Zvolené postupy jsou správné a běžně se v praxi používají. Výsledky dosažené v DP 
jsou v praxi využitelné. Z mého pohledu práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na tento typ prací. S ohledem na výše 
zmíněné drobné nedostatky ji hodnotím známkou B+. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

K předložené DP mám následující dotazy: 

 

a) V jaké formě je uložena energie v baterii? 

 

b) V kap. 1.4.2 student uvádí, že přestup tepla je značně vyšší při proudění média v turbulentní oblasti. 
Poprosím o fyzikální vysvětlení důvodu. 

 

c) V kap. 4.2 student stanovil s ohledem na převodový poměr max. otáčky stroje 12000 rpm. Jaké by byly 
výhody a nevýhody stroje s max. otáčkami např. 24000 rpm při dvojnásobném převodovém poměru? 

 

d) Z čeho byla v kap. 4.3.1 stanovena hodnota 9 °C pro teplotní rozdíl chladiva na vstupu a výstupu systému? 

 

e) V kap. 4.4.2.1 student tvrdí, že „Méně tepelně namáhané jsou magnety blíže k ose stroje, ale rozdíl mezi 
magnety se pohybuje řádově v desetinách °C”. Poprosil bych o vysvětlení, jakou má tato informace 
výpovědní hodnotu především s ohledem na chybu/přesnost výpočtu? 

 

f) V textu k obr. 4.29 student tvrdí, že po 6 cyklech se teploty všech pozorovaných částí ustálí a periodicky se 

opakují. Z grafu je ale patrné, že teplota magnetů se ustálí po třetím, a teplota vinutí a pláště po prvním 

cyklu. Může student komentovat průběh grafu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 28.1.2021     Podpis: 

           


