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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Studentka se ve své práci zabývala lineárním přímočarým pneumatickým pohonem - 

jeho napojením na modernější řídicí kartu a vytvořením GUI pro jeho identifikaci a 

řízení. Pneumatické pohony a jejich optimální řízení je aktuálním problémem 

v současné průmyslové praxi, kdy se zvyšujícím podílem automatizace a robotizace 

nabývá na stále větším významu. Náročnost zadání odpovídá požadavkům na tento 

typ prací v uvedeném oboru.   

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Diplomantce se podařilo úspěšně napojit uvedený pneumatický pohon na modernější 

multifunkční kartu MF634 a zabezpečit aby stávající schémata z progr. systému 

MATLAB/Simulink zůstala bezproblémová a funkční. Hlavní přínos vidím ve 

vytvořené aplikaci ve formě GUI která dovolí jednoduchým způsobem 

experimentovat s uvedeným systémem a umožňuje programově zautomatizovat 

určení potřebných proměnných a konstant pro identifikaci a řízení, což mimo 

studentů pomůže i vyučujícím, např. při kontrole studentských projektů. Trošku mi 

chybí možnost použít i jiné typy regulátorů než konvenční PID, možnost zadat 

žádaný průběh formou vektoru hodnot a neomezovat se tak jen na 3 různé hodnoty 

polohy a také tlačítko HELP, které by v případě potřeby uživateli dovysvětlilo co a 

jak má zadat a co potom dostane. Myslím, že rozšíření o tyto funkce by nezabralo 

moc času a úsilí…Na druhou stranu kladně hodnotím řešení kolizních/nepřípustných 

stavů formou dialogových oken.    

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 
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Jednotlivé části předkládané DP svým obsahem pokrývají jednotlivé body jejího 

zadání. Text je vcelku stručný, ale obsahuje všechny podstatné informace. Autorka 

velmi často využívá informací (včetně tabulek a obrázků) z DP svého kolegy (Zmijka, 

2013), ale tyto jsou vždy řádně citovány. Mimo to se práce jeví jako původní.        

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce je psána stručně, přehledně a srozumitelně, nicméně několik nesrovnalostí lze 

objevit. Mezi ty formální patří: 

- str. 3,  “místopřísežné prohlášení studenta“: místo „…bakalářskou práci…“ má být 

„diplomovou práci“; podobně na str. 4: „…vedoucího bakalářské práce…“; 

- str.6, v anotaci píšete „…vytvořená aplikace je dokumentována v příloze…“, 

v přílohách jsem žádnou dokumentaci vytvořené aplikace nenašel; 

- v anglickém překladu anotace se vyskytují drobné chyby (chybějící podmět, 

určité/neurčité členy… ); 

- Tab. 5. na str.19: chybí dokončení textu (“…doporučená hodnota proudu při…”, 

“…max. krátkodobý proud při…”) 

- str. 47: “parametry regulátorů uvedených v tabulkách 14-16”, má být “13-16”. 

Co se týče technických/odborných  připomínek: 

- v sekci identifikace 3.1 nejprve uvádíte, že byla hodnota otevření ventilu 0,75 

(50% otevření) – str. 30, a pak na str. 32 uvádíte otevření ventilu 0,25; 

- u identifikované integrační časové konstanty chybí fyz. jednotka a uvádět ji za 

daných podmínek na 4 deset. místa se mi nezdá moc inženýrské… 

(podobně v tabulkách na str. 47, také str. 51, str. 60, 62, 66, 67 – až na 6 deset. míst!); 

- tlak bych doporučil uvádět v jednotkách SI (pascal), nikoliv bar. 

Dále autorka ve své práci necituje celou řadu zdrojů, které má uvedeny v závěrečném 

seznamu (např. Kaminský, Mihola, Placata, Smith, Vaďura,…). Na druhou stranu 

vůbec neuvádí a necituje několik titulů, které měla doporučena od vedoucího ve svém 

zadání. Také zdroj [BD SENSORS], který cituje na str. 20 jsem v závěrečném 

seznamu vůbec nenašel. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) Zkoušela studentka i jiné metody návrhu regulátoru, mimo uvedenou metodu 

násobného dominantního pólu, Ziegler-Nichols a empirické nastavení PID? 

2) Můžete upřesnit způsob empirického nastavení PID regulátoru na str. 40?(obr. 24). 

3) Uvedenými metodami s regulátory typu PI/PID často zůstává trvalá reg. odchylka -  

bylo by principiálně možné nějakou jinou metodou/regulátorem se jí zbavit v celém 

rozsahu prac. zdvihu, tedy v různých prac. bodech? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Výše uvedené výtky a připomínky jsou spíše formálnějšího charakteru a podstatným 

způsobem nesnižují kvalitu předkládané práce, která svým výsledkem splnila 

všechny body svého zadání a prokázala patřičené znalosti studentky v daném oboru. 
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Proto předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupňem "velmi 

dobře".   

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V e Zlíně dne 28.5.2015 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


