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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Předložená Bakalářská práce zpracovává téma orientované do oblasti řízení otáček BLDC motoru.
Dle zadání student rozdělil písemnou část do devíti hlavních kapitol, ve kterých jsou vypracované
všechny body zadání. K prvnímu bodu zadání lze přiřadit kapitoly 1-5. Zde se student věnuje popisu
funkcí a možnostem způsobu řízení jednotlivých typů motorů. Návrhu a praktické realizaci
laboratorní úlohy, což je obsahem 2. a 3. bodu zadání, se věnují kapitoly 6. a 7. V závěru se student
vyjadřuje k dosaženým výsledkům a k dalšímu směru řešení zadané problematiky.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Práce je rozdělena na část rešeršní, což je rozdělení a popis principů motorů a jejich možností řízení.
Ve druhé části se student věnuje návrhu řídicí jednotky a jednotky pro konfiguraci s využitím
průmyslové sběrnice ILAN. Jednotlivé kapitoly jsou obsahově vyvážené, V rešeršní části práce lze
najít rozdíly v hloubce podrobností některých kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe obsahově i logicky
navazují.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V závěru práce je uveden seznam použité literatury, na kterou jsou v textu uvedeny odkazy. Literární
prameny obsahují jak českou, tak cizojazyčnou literaturu.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
V úvodu práce je seznam použitých symbolů a zkratek. Rovnice, obrázky a tabulky jsou pro
přehlednost číslovány. Některé obrázky mohl student překreslit. Ve vývojových diagramech jsou
drobné nesrovnalosti (přiřazení/podprogramy). Text práce obsahuje překlepy i opomenutí (vynecháni
slov ve větě).

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Student vytvořil řídicí jednotku pro ovládání BLDC motoru na bázi jednočipového počítače,
umožňující komunikaci pomocí ILAN. Dále vytvořil konfigurační jednotku určenou pro modifikaci
parametrů v řídicí (ovládací) jednotce. Výstupem je laboratorní model BLDC motoru s řídicí a
konfigurační jednotkami s datovým rozhraním. Vytvořenou jednotku lze po implementaci zpětné
vazby využít v algoritmech řízení v distribuovaných systémech řízení.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Student při vypracování Bakalářské práce pracoval samostatně. Využil možností konzultací. Studiem
v oboru a vypracováním Bakalářské práce prokázal, že nabyté zkušenosti během studia umí použít při
řešení zadaných úkolů. Předloženou Bakalářskou práci doporučují k obhajobě před zkušební komisi
SZZ.
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