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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce odpovídá zadání ve všech bodech.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Struktura práce, resp. pořadí kapitol odpovídají požadavkům zadání. Jednotlivé části jsou dostatečně
obsáhlé a úplné, některé pasáže, zejména směrem k popisu v současnosti používaných systémů ABS
by mohly snad být stručnější.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomová práce zpracovává zadanou tématiku dostatečně obsáhle, podrobně analyzuje současný
stav systémů ABS. Ze získaných poznatků vytváří diplomant numerický model soustavy ABS pro
elektromobil, jehož funkčnost v závěrečných kapitolách dostatečně prokáže. Po obsahové stránce je
diplomová práce na velice dobré úrovni. Horší je však formální zpracování průvodní zprávy
diplomové práce.

4. Poznámky a kritické připomínky:
V práci se vyskytuje několik přejatých grafů, u nichž orientace os neodpovídá vazbě "příčina -
důsledek", tedy "proměnná-funkční hodnota" . Jde zejména o závislost součinitele smyku na skluzu
aj. Prosím o vysvětlení.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce nepřináší nové poznatky, řeší však oblast aktivního elektrického ABS elektromobilů, což je
velice zajímavá a dosud v elektromobilech nevyužívaná oblast. Většinou se řeší i v elektromobilech
pouze mechanický ABS. Částečně se práce dotýká také součinnosti elektrických a mechanických
brzd, což je rovněž velmi aktuální problematika.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů i jejich rozsah odpovídá potřebám zpracování tématu závěrečné práce. Při
kontrole původnosti byly objeveny drobné nedostatky v rozsahu 5% práce, které jsou však v práci
řádně označeny položkou literatury, ze které bylo čerpáno.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Formální stránka práce je slabší. V práci se vyskytují jazykové i gramatické chyby, převzaté obrázky,
u nichž není uveden zdroj a pod. Formální provedení práce poněkud degraduje obsahově dobrou
práci.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce budou využity v rámci dalšího výzkumu katedry elektroniky v oblasti trakčních
pohonů.
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