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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): 

    Předložená práce řeší HW a SW části mechatronického systému – stabilizační plošiny 

typu paralelní struktury. Autor upravil stávající stabilizační plošinu a rozšířil ji o nový 

senzorický subsystém (akcelerometry a gyroskopy), dále úspěšně řešil problém s nízkým 

vzorkovacím kmitočtem (čtení údajů z akcelerometrů a gyroskopů). Jednalo se poměrně o 

rozsáhlou aplikaci, které se student věnoval poctivě od termínu zadání. Pracoval 

samostatně a pravidelně konzultoval.     

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

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

     Autor v práci poměrně široce zúročil nabyté znalosti a zkušenosti z oboru 

Mechatronické systémy, kde díky absolvování strojních, elektro a předmětů 

automatizačních byl schopen např. navrhnout úpravu strojní části, navrhnout a vyrobit 

kmitočtový filtr a navrhnout a odladit příslušné regulátory.   Výsledkem práce je vyvinutý 

a odladěný algoritmus řešící stabilizaci plošiny, která má možné nasazení, např. pro 

mobilní robot, kde bude stabilizovat vizuální subsystém robotu. Pro vyhodnocení 

dosažených výsledků autor vyvinul zajímavý systém založený na laserových vodováhách. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

     Pracoval samostatně a pravidelně konzultoval.     

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 napsána přehledně, s minimem překlepů.  
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby 

práce, nezbytný bod posudku): 

1. Jaká je dosažená vzorkovací frekvence systému. 

 2. Může mít vliv na výsledek (nepříznivý-zanedbatelný) skutečnost, že signály 

senzorů nejsou měřeny ve stejném okamžiku? 

 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

     Předložená práce svědčí o odborných znalostech získaných v průběhu studia oboru 

Mechatronické systémy. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou  práci  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V       Ostravě, dne    22.5.2011    
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


