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

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Struktura práce i řazení kapitol odpovídá posloupnosti jednotlivých bodů zadání. V tomto směru je
logicky členěná a vyvážená, jednotlivé části práce mají přiměřený rozsah.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomová práce přehledným způsobem shrnuje poznatky o vlastnostech a dosud využívaných
typech diferenciálů vozidel, z těchto poznatků shrnuje podstatné informace pro využití elektronického
diferenciálu elektrických vozidel s oddělenou trakcí kol na jedné nápravě. Z těchto poznatků je
vytvořen matematický model elektronického diferenciálu a na tomto modelu ověřil diplomant jeho
základní a doplňkové funkce. Svým obsahem i kvalitou závěrečná práce nejen splňuje, ale i mírně
převyšuje požadavky zadání. Je velice dobře zpracována po formální úrovni, naprosto bez
připomínek je také s ohledem na původnost práce.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Uvedené rozbory a teoretické předpoklady předpokládají diferenciál na zadní hnací nápravě na
vozidla. V kapitole 3.4 jsou však pro simulaci převzaty parametry z laboratorního vozidla Kaipan,
které má přední hnací nápravu. Nakolik a v čem to ovlivní získané výsledky?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce přináší nové poznatky nezbytné pro stavbu vozidel s elektrickým trakčním pohonem a
oddělenou trakcí kol. Východiska jsou stejné, jako u mechanických diferenciálů, aplikace na
elektrické trakční pohony je naprosto odlišná zejména s ohledem na možnost vytvořit nevyvážené
rozdělení momentů na kola nápravy. Jak je dokumentováno v práci, toto přináší nové možnosti
vylepšení jízdních vlastností elektromobilů. Velice cenný je výsledný graf rozdělení momentu na kola
v závislosti na rychlosti jízdy a natočení volantu.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci je využito celkem 22 literárních pramenů. Jedná se o zdroje, které se vztahují k dané
problematice, jsou velice kvalitní, dokladují rovněž schopnost práce diplomanta s cizojazyčnými
prameny. Převzaté pasáže a obrázky jsou v práci zřetelné vyznačeny. Výběr a využití studijních
pramenů považuji za velice zdařilé.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Velice oceňuji jazykovou čistotu práce i kvalitní
zpracování všech grafických částí. Práce také odpovídá všem oficiálním požadavkům na zpracování
závěrečných prací.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Práce zapadá do rámce výzkumných aktivit katedry elektroniky v oblasti řízení trakčních pohonů
elektrických vozidel spojených s přímou aplikací výsledků práce. V tomto směru je potřebné omezit
nekontrolované zveřejňování výsledků práce.
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