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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Ano, závěrečná práce odpovídá zadání. Všechny body zadání jsou splněny.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Závěrečná práce v zásadě odpovídá struktuře bodů oficiálního zadání. Návaznost kapitola 2 a 3 ale
není dle mého názoru nejlepší. Jedná se např. o podkapitoly 2.6 a 3.2. - které obě řeší součinnost
mechanických brzd a rekuperačního brzdění.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
V rámci předložené práce diplomant nejprve popsal funkci ABS u vozidel se spalovacími motory vč.
jeho základního principu.
Následuje rozbor možností řešení systému ABS u vozidel s elektrickým pohonem, na který
bezprostředně navazuje kapitola 3, ve které je uveden návrh konkrétního řešení funkce ABS, pro
které pak diplomant v dalších kapitolách vytvořil matematický model a následně provedl simulace.
Samotné simulace řeší dva případy – brzdění na mokrém asfaltu s přechodem na sníh a brzdění na
sněhu.
Z grafů zobrazujících simulační výsledky je zřejmá funkčnost a věcná správnost sestaveného
simulačního modelu.
K práci nemám zásadní kritické připomínky.
Celkově lze konstatovat, že úkol postavený před diplomanta byl beze zbytku splněn a tento prokázal
dobré schopnosti samostatného řešení dané problematiky.

4. Poznámky a kritické připomínky:
- V celé práci není provedeno číslování rovnic, což přináší potíže při odvolávkách na ně.
- kapitole 4 jsou uváděny výpočty bloků pouze obecně, bylo by vhodné uvést konkrétní výsledky s
použitím parametrů modelu uvedených na začátku kap. 5.
- V parametrech postrádám typ a jmenovité údaje motorů.
- V práci není jednoznačně uveden typ napájecích měničů.
- V obr. 33 na str. 49 je nakreslena přechodová charakteristika. Proč je ustálená hodnota rovna 1,2 při
jednotkovém skoku na vstupu?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce demonstruje využití možností modelování a simulace v programu Matlab-Simulink při analýze
ABS. Provedené simulace potvrdily teoretické předpoklady protiblokovacích systémů.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr literatury je dostatečný a odpovídá náplni zadání diplomové práce. Rovněž citace se v práci
vyskytují v dostatečné míře.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Úroveň práce po stránce grafické je dobrá (obrázky, úprava). Daleko horší je to ale po stránce
jazykové, celá práce je značně degradována velkým počtem gramatických chyb, zejména v
interpunkci.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledků práce bude možno využít pro další práce v oblasti výzkumu, resp. realizace ABS u
elektromobilů.
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