
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Oponenti: Ing. Kamil Konečný
Téma: Měřicí modul pro měřicí a testovací stanici E-bike
Verze ZP: 1
Student: Ing. Martin Latocha

1. Zadání závěrečné práce.
Vypracovaná a předložená práce svým obsahem plně odpovídá rozsahu zadání a dostatečně jej
naplňuje. Práci hodnotím jako standardní náročnosti, práce je vykonávána a publikována v rámci
hospodářské smlouvy s firmou BikeFun.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student prokázal schopnost samostatné práce, poctivě studoval danou problematiku. Chodil na
pravidelné konzultace, na které byl vždy velmi dobře připraven. Práce probíhala systematicky a
zhotovený výrobek byl nasazen do průmyslového procesu v řádný čas.

3. Aktivita při dokončování.
Předložená práce byla dokončena v řádném termínu a její definitivní obsah byl v dostatečném
předstihu konzultován. Funkční systém byl aplikován ve firmě BikeFun již koncem roku 2012.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student zkonstruoval zařízení pro měření třífázového výkonu včetně obslužného programu v jazyce
C. Tento software je schopen změřené a vypočtené hodnoty odesílat nadřazenému systému po
průmyslové sběrnici CAN. Práce byla zakončena testováním kompletního zařízení v průmyslových
podmínkách. Zařízení je plně funkční a nyní i otestováno praxí.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je konstrukčního charakteru v oblasti konstrukce měřících modulů. Výsledky práce jsou již půl
roku úspěšně využívány ve výrobním procesu zadavatele této práce firmy BikeFun.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr odborné literatury odpovídá řešené problematice a převzaté části jsou jasně odděleny od
vlastního textu.

7. Souhrnné hodnocení.
Student prokázal schopnost pracovat samostatně a v průběhu řešení zodpovědně plnil jednotlivé body
zadání. Ve všech dospěl k požadovaným výsledkům. Výsledkem práce je funkční zařízení aplikované
v praxi. Práci hodnotím jako velmi kvalitní a na výborné úrovni.

8. Otázky k obhajobě.
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