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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce jak co do struktury, tak i obsahové náplně v plném rozsahu odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Svojí strukturou práce sleduje zadání, proto má logickou stavbu. Obsah i rozsah kapitol je v rámci
práce přiměřený jejich důležitosti. Rozsah zpracování kapitol co do úplnosti splňuje požadavky
zadání.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomová práce splňuje požadavky zadání, lze však mít určité výhrady ke kvalitě zpracování.
Některé řešené problémy by si zasloužily podrobnější popis, resp. komentář. Často se v práci
vyskytují nejednoznačnosti v odborných termínech.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Vzhledem k tomu, že práce již měla být obhajována v loňském roce a vzhledem k rychlému vývoji v
oblasti struktur hybridních vozidel práce poněkud ztratila na aktualitě. I přesto však řeší odborně
velice zajímavé téma.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Vzhledem k obsáhlé rešeršní části práce (v podstatě až do str.39) je výskyt nových poznatků v práci
ojedinělý. Většinou se jedná o využívání již známých poznatků z elektrických strojů a pohonů v
nových souvislostech na příkladu dvourotorového motoru.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V práci je využito 12 studijních pramenů, které se vztahují k dané problematice. Jde převážně o
zahraniční publikace z posledních max. 15 let, což naznačuje poměrně velkou aktualitu tématu.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Formální stránka práce je dobrá. V textu se sice vyskytují chyby, terminologické i jazykové
nepřesnosti. Tyto však zásadním způsobem úroveň práce neovlivňují.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Některé výsledky práce mohou být využity při výzkumné činnosti katedry.
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