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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání diplomová práce patří mezi středně náročné. Předkládaná práce splňuje požadavky zadání
práce ve všech bodech.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura kapitol odpovídá zadání diplomové práce, i když jejich rozdělení a názvy se liší od
oficiálnímu zadání. Rozsah teoretické části je vyvážený s částí praktickou.
Co se týče stránky grafické, obrázky mají dobrou úroveň, naopak uvedené vzorce mohl diplomant
zpracovat lépe. Navíc – veličiny v seznamu symbolů a v textu nejsou psány kurzívou, jak uvádí
norma.
Po stránce jazykové práce je práce na dobré úrovni, překlepy a gramatické chyby se vyskytují pouze
výjimečně (str.19 - kapacita baterie ve Wh kg a název obr. 9).
Až úsměvně působí konstatování, že elektromobily se objevily někdy kolem 19. století.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant se zabýval modelováním a simulací hybridních soustav elektromobilů, konkrétně s
jednozdrojovou a vícezdrojovou jednotkou.
Toto bylo prováděno pomocí simulačního programu Matlab-Simulink konkrétně s využitím bloků
uvedených v knihovně použitého toolboxu.
Diplomant byl postaven před úkol vybrat nejvhodnější bloky, porozumět jejím parametrům a vhodně
je zvolit s ohledem na zadané údaje. Následně pak mohl provádět předepsané simulace.
Celkově lze konstatovat, že úkol byl vcelku splněn, což je doloženo simulačními výsledky v kap. 6.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Z tohoto hlediska práce sice nepřináší přímo nové poznatky, demonstruje ale využití možností
modelování a simulace v programu Matlab-Simulink při analýze přechodných dějů u hybridních
soustav elektromobilů.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr literatury je dostatečný a odpovídá náplni zadání diplomové práce. Rovněž citace se v práci
vyskytují v dostatečné míře.

6. Otázky k obhajobě.
 1. Vysvětlete spojení, resp. řízení výkonových měničů (obr. 14 na str. 25).
 2. Vysvětlete, co vyjadřuje nastavená časová odezva baterie 30 s (str. 32).

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově lze konstatovat, že diplomant splnil body zadání diplomové práce. Práce byla zpracována na
vcelku dobré věcné i grafické úrovni.
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