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1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce jednou ze tří vzájemně návazných prací zadaných firmou Ingeteam a.s. Zabývá se
zpracováním dat, které jsou získávány z řídicího systému. Výsledkem práce je nástroj, umožňující
identifikovat soustavu na základě souboru měřených hodnot.
Zadání práce bylo splněno ve všech bodech. Jednotlivé kapitoly jsou dostatečně zpracovány,
návaznost a souvislosti však v některých případech nejsou ideální.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně a dostatečně konzultoval řešenou problematiku s
vedoucím práce a se zadavatelem. Práce byla aktivně řešena v období dvou semestrů. Během řešení
práce byly dílčí výsledky diplomantem průběžně dokumentovány a bylo tak vytvořeno dostatečné
množství podkladů pro vytvoření finálního textu práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v řádném termínu, konečná verze byla předložena vedoucímu v dostatečném
předstihu před odevzdáním.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomová práce řeší analýzu možností identifikace soustav ze souboru naměřených dat, výběr
vhodné metody pro předpokládané typy soustav, návrh a realizaci softwarového nástroje pro
identifikaci soustav. Testování funkčnosti aplikace diplomant provedl na modelových soustavách v
Matlabu.
Jazyková a formální stránka práce je v pořádku.
Při řešení práce student prokázal výborné znalosti svého studijního oboru a svou schopnost
systematicky řešit rozsáhlou úlohu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Softwarový nástroj pro identifikaci soustav realizovaný v rámci diplomové práce bude využíván
firmou Ingeteam při návrhu regulátorů v řídicích aplikacích.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Seznam literatury je odpovídající řešené
úloze, student prokázal schopnost vyhledat relevantní odborné zdroje a vhodně je použít.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje všechny požadavky na magisterskou diplomovou práci, řeší všechny body zadání, byla
řešena systematicky a včas. Práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Bylo provedeno testování aplikace na reálné soustavě? Pokud ano, s jakými výsledky, pokud ne
proč?
2. Jaká byla kritéria pro volbu metody identifikace?
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