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Diplomant Bc. Martin Březina zpracoval zadanou diplomovou práci v souladu s jejím 
zadáním v rozsahu 75 stran včetně 15 stran příloh a dokumentace na CD. Práce je členěna do 
celkem 10 hlavních kapitol a úvodu a závěru. Hlavní kapitoly diplomové práce postupně 
popisují řešení a svým obsahem odpovídají jednotlivým bodům zadání. Zadání diplomové 
práce diplomant splnil. 

Práce je zpracována přehledně a srozumitelně, dokumentuje použité postupy řešení a 
dosažené výstupy. Jednotlivé kapitoly dokumentují jednotlivé části řešení počínaje přehledem 
posilovačů řízení, sestavením matematického modelu, výsledky jeho simulace, návrhem 
zkušebního stavu a jeho řízení až po navržené a realizované experimentální úlohy. 

Diplomant se zadanému tématu věnoval soustavně, průběžně zpracovával dílčí body zadání a 
postupoval v řešení diplomové práce. V první části práce se soustředil na sestavení 
simulačního modelu a jeho realizaci, kterou provedl v simulačním programu MATLAB – 
Simulink. Získal tak praktické zkušenosti s matematickým modelováním a simulací 
mechatronických systémů. Následně se věnoval návrhu experimentálního pracoviště pro 
demonstraci a ověření funkce hydraulického posilovače řízení. S využitím komponentů 
hydraulického posilovače navrhl zkušební stav, jeho řízení pomocí PC a ovládání posilovače 
pomocí pneumatického servopohonu s kyvným pneumatickým motorem. Realizovaný 
zkušební stav zdokumentoval a připravil dále využitelnou laboratorní úlohu.  

Po celou dobu řešení diplomové práce přistupoval k jednotlivým úkolům zodpovědně a 
samostatně. Sám dovedl zvládnout a vyřešit řadu praktických problémů při sestavení a 
odladění simulačního modelu, návrhu experimentálního pracoviště, ovládacího 
pneumatického servopohonu a vývoji řídicí aplikace na PC. Následně navrhl experimentální 
úlohu pro demonstraci funkce a vyhodnocení účinku hydraulického posilovače při natáčení 
kol při realizaci manévru s názvem Losí test. Úlohu řešil simulačně i experimentálně a 
v diplomové práci vhodně zdokumentoval a porovnal výsledky obou řešení, které vykazují 
dobrou shodu. Účinek posilovače názorně vyhodnotil pro různé stupně odporu v řízení, resp. 
zatížení posilovače.  

Předloženou diplomovou prací a dosaženými výstupy prokázal Bc. Martin Březina schopnost 
analýzy zadaného úkolu, stanovení postupu řešení využívajícího moderní inženýrské metody 
včetně simulace systémů a technické prostředky řízení na bázi pneumatických pohonů a 



průmyslových řídicích systémů. Projevil tak schopnost řešit zadané úlohy syntézy 
mechatronických systémů samostatně, tvůrčím způsobem a s inženýrským přístupem.  

Na základě uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení 
výborně. 
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