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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. 

Dle zadání byla práce rozdělena do 4 hlavních částí. První část měla za úkol analyzovat 

stávající stabilizační plošinu. V této části se student důkladně seznámil se stabilizační 

plošinou, pochopil její principy a to z hlediska  mechanického, elektrického i 

softwarového. Všechny poznatky sepsal v této části 

Druhá část měla být zaměřena na návrhy úprav, strojní, pohonné a senzorické části. 

Student zde provedl několik úprav, změnil stoupání dvouchodého pohybového šroubu pro 

získání vyšší rychlosti plošiny, vyzkoušel aplikaci nových senzorů a ověřil jejich reálné 

výstupy a možnosti nasazení.  

V třetí části student naprogramoval řídící program plošiny, který umožňoval nejen 

řízení plošiny samotné, ale i provádění různých měřících testů. 

V poslední části student provedl různá reálná měření a výsledky zpracoval do grafů a 

porovnal. 

Celkově hodnotím práci za výborně zvládnutou, místy přesahuje nároky na 

bakalářskou úroveň.  

 

2. Dosažené výsledky Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo 

programové řešení, experimentální práce, dílčí závěry, …), jejich přínos a možnost 

praktického využití. 

Zpracovatel bakalářské práce dosáhl nových výsledků v rámci senzorického snímání 

náklonu stabilizační plošiny, kdy například do obvodu začlenil hardwarový frekvenční 

filtr, který sám navrhl. Dále zavedl oddělené napájení senzorické a motorické části, což 
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mělo pozitivní přínos na rušení snímaných veličin. Dále přidal doplňkové senzory 

(gyroskopické), které důkladně proměřil a zjistil jejich přínos pro zefektivnění stabilizace. 

Všechny změny byly v práci proměřeny a analyzovány, a tím potvrzen jejich přínos. 

Práce má mnoho poznatků, které lze užít v dalších návrzích. Je zde praktické využití.   

 

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. 

Práce je zcela jednoznačně dílo studenta, případná užita schémata, obrázky, myšlenky 

vždy vhodně citoval. 

4. Formální náležitosti práce Formální náležitosti práce (chyby a opomenutí, jejich 

závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, …), jak práce odpovídá 

normalizačním, popř. provozním a bezpečnostním předpisům. 

Formální náležitosti dle dokumentu FS_SME_05_003 práce splňuje. Místy se objevil 

překlep, např. str. 20 text „Jsem proměřit“, ale toto nepovažuji za zvlášť závadné. 

 

5. Dotazy na studenta Konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby 

práce (nezbytný bod posudku). 

I) Na straně 21 volíte frekvenční filtr s mezním kmitočtem 50Hz. Proč jste zvolil 

tuto hodnotu?  

II) Předveďte stabilizaci s reálnou stabilizační plošinou.  

III) Ukažte pořízena videa z testů stabilizace.  

 

6. Celkové zhodnocení práce Celkové zhodnocení práce (zda práci doporučuje k 

obhajobě a proč). 

Práce je velmi kvalitně zpracována, a má logickou návaznost. Student musel provést 

mnoho praktických měření, které ukazují užitečnost a použitelnost různých druhů senzorů. 

Velká a nezanedbatelná část práce je v realizaci řídícího software pro stabilizační plošinu, 

kde je proveden regulátor. Posledním cílem v práci je provedení testu na vylepšené 

stabilizační plošině. Práci určitě doporučuji k obhajobě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou  práci  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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