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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předkládaná práce odpovídá zadání a splňuje požadavky na ni kladené ve všech bodech uvedených v
zásadách pro vypracování.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Přestože struktura kapitol neodpovídá přesně bodům zadání, jsou v práci obsaženy všechny
požadované body, resp. požadovaná náplń a práce působí uceleným dojmem s dobrou návazností
jejich částí.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce se zabývá řízením elektronického mezinápravového diferenciálu elektromobilu.
Po teoretickém rozboru následuje část obsahující sestavený numerický model vozidla. Dále práce
obsahuje návrh algoritmu řízení diferenciálu.
Správnost modelu vozidla vč. jeho řízení je nakonec ověřena na celé řadě odsimulovaných výsledků v
programu Matlab Simulink.
Diplomant touto svou prací prokázal velmi dobré schopnosti řešení zadaného problému.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Na str. 44 má podkapitola název Výpočet momentu M_k, což ale v rámci této podkapitoly řešeno
není.
V legendě obr. 14 na str. 37 je uvedena rychlost 80 km/h - není zřejmé, co vyjadřuje.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Principielně nové poznatky práce sice nepřináší, na druhé straně ale přináší konkrétní výsledky
analýzy pro zadané vozidlo.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr literatury je nadstandardní (25 titulů) a odpovídá náplni diplomové práce. Ne všechny části
práce ale obsahují odkazy na použité prameny (např. kap. 3.2., 3.4).

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po stránce grafické je práce na velmi dobré úrovni. Co se týče stránky jazykové, ta je naopak na
velmi špatné úrovni, v práci se vyskytuje velké množství chyb  (gramatické, v interpunkci, mnohdy
nesrozumitelné vyjadřování). Tato skutečnost do určité míry až degraduje celkovou úroveň práce, byť
technické řešení je - jak již bylo konstatováno v bodě 3 - na velmi dobré úrovni.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledků práce bude možno využít v rámci výuky odborných předmětů i jako podkladů pro
výzkumnou činnost na katedře v dané oblasti.
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