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Průběh obhajoby:  
 
Student představil fyzikální systém (stator a rotor elektromotoru) a jeho matematický model – nelineární 
okrajovou úlohu. Dále ukazuje existenci a jednoznačnost řešení matematického modelu a představil 
metodu řešení (nespojitou Galerkinovu metodu). Detailněji popisuje konstrukci sítě pro FEM. Nakonec 
ukazuje výsledné magnetické pole a diskutuje výsledky.  
Školitel shrnuje ústně posudek a konstatuje, že práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a že 
může sloužit jako výchozí bod pro práce dalších studentů, ale vytýká stručnější provedení diskuse a 
drobné formální nedostatky. Předseda komise čte posudek oponenta. Oba posudky jsou kladné a 
doporučují práci uznat jako diplomovou. Student dále odpovídá na otázky oponenta (otázka školitele byla 
zodpovězena již v obhajobě). 
Student reaguje na dotazy se zjevným porozuměním své vlastní práci. Na dotazy dalších členů komise 
týkající se dalších technických aspektů práce reaguje diplomant rovněž uspokojivě jen s drobnými 
zaváháními.  
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V závěrečné diskusi komise o hodnocení práce zazněly výtky ohledně poměrně četných formálních 
nedostatků (četnější překlepy, chyby ve značení, a poměrně malý rozsah práce oproti původním plánům). 
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