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Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem báze pravidel pro Fuzzy regulaci. 

Diplomová práce je rozdělena do tří celků. V první, diplomantka popisuje základní 

vlastnosti Fuzzy množin.  Dále je zde popsán podrobně Fuzzy regulátor a princip jeho řízení. 

V praktické časti je ukázka návrhu báze pravidel Fuzzy regulátoru. V třetí části je obecně 

popsána tvorba bází pravidel v Matlabu a adaptivní Fuzzy regulátor.  

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

V diplomové práci se vyskytují větší mezery mezi texty a pod nadpisy. Dále texty 

nenavazují na obrázky, a tím vznikají prázdné místa. Teoretická část je dobře zpracována, ale 

praktická část je poměrně strohá. V této části, převažují obrázky nad textem například od 

strany 34, až po stranu 39 jsou jen obrázky. V kapitole 5.4 se objevuje číslování prvního řádu. 

Toto číslování by mělo být nahrazeno odrážkami. 

Kapitola 5 nezačíná na samostatné straně tak jako předchozí kapitoly. V textu je 

nesmyslně zařazena kapitola 6 Adaptivní Fuzzy regulátor. Diplomantka uvádí přiklad užití 

Tolboxu fuzzy logic v Matlabu, ale není zde už ukázka užití Tolboxu na datech, která měla 

k dispozici. Tato kapitola také postrádá na konci práce smysl. Tudíž obě tyto kapitoly by měly 

být zařazeny do teoretické části.   

Dotazy na autora k obhajobě: 

 

 Jak byste realizovala Fuzzy regulátor v reálném provozu. 

 Jaký je rozdíl mezi Fuzzy regulací a regulací pomocí umělých neuronových sítí? 

 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

 

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Úprava a jazykové vyjadřování jsou na dobré úrovni. Diplomant splnil všechny body v zadání 

diplomové práce. Práce odpovídá obsahem i formou předpisům pro diplomové práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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