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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená diplomová práce zcela splňuje požadavky zadání.

2. Jak hodnotíte záverečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Diplomová práce má dobré členění. Jednotlivé kapitoly jsou pečlivě zpracovány a logicky na sebe
navazují. Poměr teoretické části a prezentace vlastního řešení je vyvážený.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Uvedená diplomová práce se zabývá problematikou elektronického diferenciálu automobilu s
odděleným pohonem kol. V prvních částech práce se diplomant zabývá problematikou mechanických
diferenciálů v současné době používaných u motorových vozidel jak z hlediska funkce, tak i z
hlediska možností jejich vyřazení. Další část práce se zaměřuje na analýzu vozidla s odděleným
pohonem kol. Diplomant zde uvádí matematický model automobilu s podrobnějším zaměřením na
model kola s uvedením vlivů na tvorbu jednotlivých sil vznikajících zejména při jízdě v zatáčce. Tuto
teorii pak mimo jiné využívá k vytvoření algoritmu pro korekční hnací síly, které jsou následně
zaváděny do řízení elektronického diferenciálu s ohledem na jízdní stabilitu vozidla. Tato část práce,
která je náplní závěrečných kapitol, je doplněna průběhy nejdůležitějších veličin charakterizujících
průjezd zatáčkou s ohledem na chování vozidla při jízdních manévrech.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Algoritmy pro výpočty sil neuvažijí přítomnost snímačů dynamických vlastností vozidla. Jakým
způsobem by se změnil algoritmus pro výpočet korekčních sil v případě vybavení automobilu těmito
snímači. Jsou tedy vůbec nutné v případech, kdy neuvažujeme překročení meze adheze?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce přináší poznatky o způsobech řízení elektronických diferenciálů u vozidel s odděleným
pohonem kol na nápravě.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Výběr studijních pramenů považuji za dostatečný a příslušné odkazy na literaturu jsou ve vlastním
textu vyznačeny.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Z hlediska stránky formální textové i grafické je práce na velmi dobré úrovni. V práci jsem nenalezl
závažnejší chyby.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky této diplomové práce lze okamžitě využít pro sestavení algoritmů tvořící žádané hodnoty
momentů jednotlivých pohonů kol vozidla s oddělenou trakcí na nápravě.
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