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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu, v některých částech svým rozsahem požadavky
zadání překračuje,

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Průvodní zprávu diplomové práce tvoří logicky na sebe navazující kapitoly, které jsou zpracovány
velice detailně a poskytují velice dobrý obraz o obsahové náplni práce. Velice cenná je realizační část
práce.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Závěrečná práce v plném rozsahu splňuje svou úrovní i mezioborovým zaměřením požadavky na
úroveň závěrečné práce univerzitního studijního oboru Mechatronika. V práci se přirozeně prolínají
prvky mechanických uzlů brzdové soustavy, jejich elektronického řízení i komunikace řídicích
jednotek pro součinnost s ostatními systémy vozidla. Je vyváženou prací z oblasti mechaniky,
hardware i software řídicích systémů.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Nemám kritické připomínky kromě těch, které jsou uvedeny v jiných bodech tohoto hodnocení. U
obhajoby bych doporučoval vysvětlit:
1. Co tvoří "tzv. kontrolér" - text na str. 14
2. Jak jsou v komunikačních procesech ošetřeny stavy nekorektního přenosu informace vzhledem k
vysoké pořadované spolehlivosti brzdového systému?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce nepřináší zásadní nové poznatky, je však ukázkou kvalitní mezioborové práce.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Základní výběr pramenů byl vhodně doplněn o řadu dalších z odborné i firemní literatury. Využití je
na velice dobré úrovni, citace jsou v textu řádně označeny.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jen nepříliš podstatné jsou připomínky k jazykové stránce práce (využívání jazykových "patvarů"
např. "krom" - kromě, "komponenta" s nesprávným rodem) a některé další drobné jazykové
nepřesnosti. Také v této práci se projevu nesprávné přejímání značek elektronických součástek z US
norem, které neodpovídají značkám součástek dle platných ČSN, nebo EN norem.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Práce je součástí výzkumných činností katedry v oblasti výzkumu elektronických systémů pro řízení
vozidel. Výsledky budou dále využívány katedrou.
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