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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená diplomová práce svou náročností odpovídá standardním požadavkům na diplomovou
práci, diplomant splnil zadání ve všech bodech. Oceňuji návrh a realizaci prediktivního regulátoru,
který je nad rámec magisterského studia.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Diplomová práce je členěna do 8 kapitol, teoretická část je minimální, práce se věnuje především
praktickému řešení zadání analýzou problému a návrhem regulátorů. Jazyková stránka je až na
drobnosti bez výhrad (vlajka je skutečně zvláštní překlad). Na některých grafech chybí popis os, v
grafu 4.12 má být srovnání odezvy PI a PS regulátoru, což nelze rozlišit, chybí osy pro spojitý a
diskrétní čas. Možná že bylo vhodnější všechny obrázky vytisknout barevně, v dnešní době to již
můžeme označit za standard.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledky diplomové práce jsou na velmi vysoké úrovni a neváhal bych práci doporučit jako studijní
pramen pro studenty magisterského studia. Poskytuje úplný návod pro analýzu a syntézu regulačního
obvodu včetně predikčního regulátoru. Celkově považuji řešení za velmi zdařilé a nemám kritických
připomínek.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší, její využití lze doporučit jak pro výuku, tak pro případné reálné
úlohy, kdy použití klasických metod regulace není možné.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou rozsáhlé, zahrnující jak knižní publikace, tak internetové (wikipedii jako zdroj
nedoporučuji). Vlastní úvahy a výsledky jsou řádně odlišeny od převzatých prvků.

6. Otázky k obhajobě.
1. Lze využít pro regulaci LQR regulátor ?

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce splňuje zadání a lze ji označit za výtečně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.
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