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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená diplomová práce splňuje zadání ve všech jeho bodech.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly jsou ucelené a na sebe navazují.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou návrhu pohonu pro vozidlo se systémem IWD.
V úvodních částech je spolu s požadavky na pohon vozidla proveden rozbor vlastností možných
elektromotorů s ohledem na trakční využití. Taktéž je zde uveden popis možné koncepce výkonového
měniče s možností napajení z trakční baterie. V dalších kapitolách diplomant postupně rozebírá
postupy pro dimenzování pohonu, což dokládá výpočty potřených parametrů. V posledních částech
pak po stanovení  všech parametrů na reálném pohonu se synchronním motorem s permanentními
magnety ověřuje jeho vlastnosti. Součástí jsou i experimentální výsledky ve formě grafů s průběhy
důležitých veličin a také postup při zástavbě pohonu do demonstračního vozidla "DEMOCAR".

4. Poznámky a kritické připomínky:
Diplomant se při psaní průvodní zprávy nevyhnul některým odborným nepřesnostem, zejména při
teoretickém rozboru možných typů elektromotorů jako je například tvrzení, že nevýhodou je závislost
velikosti momentu na procházejícm proudu, skluz u synchronního motoru apod. K práci mám
následující dotazy:
* Vysvětlete tvrzení ze str. 11, že mezi výhody patří jednoduchá změna směru otáčení přepólováním.
* Objasněte průběhy na obr. 28 a jejich komentář na str. 39.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Uvedená diplomová práce nepřináší nové poznatky v oblasti řešené problematiky.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů je dostatečný a příslušné odkazy na literaturu jsou ve vlastním textu
vyznačeny.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Diplomová práce je po stránce jazykové a grafické zpracovaná na velmi dobré úrovni.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Diplomová práce bude využitá pro další výzkum na Katedře elektroniky.
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