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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): 

Práce se zabývá popisem laboratorních modelů regulace rychlosti průtoku a polohy, 
jejich analýzou a syntézou. Aktuálnost, náročnost a rozsah práce odpovídá 
bakalářskému stupni studia. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Student v práci realizoval dvě laboratorní úlohy, které jsou zaměřené na získání 
matematických modelů soustav a navržení regulátorů pro tyto soustavy. Správnost 
navržených regulátorů pro získané soustavy jsou ověřeny v programu 
Matlab/Simulink. Přínosem jsou navržené 4 úlohy, ve kterých se studenti v předmětu 
Základy automatizace seznámí s principy měření a vyhodnocování statických a 
přechodových charakteristik. 

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): 

První kapitola je věnována popisu softwarové a hardwarové vybavení, jeho 
funkčnosti a následného použití. Další kapitoly jsou praktické z hlediska návrhu 
regulátoru pro získané soustavy a následným ověřením na laboratorním modelu. 
Jednotlivé kapitoly jsou řazeny celkem logicky a přehledně. 
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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): 

Formálně je práce zpracována na dobré úrovni. Obsahuje několik chyb resp. 
překlepů např. dosazuje jiné hodnoty konstant do přenosů než jsou vypočítány v 
uvedených příkladech a také u těchto konstant nejsou uvedeny příslušné jednotky. 
Student v práci používá málo odkazů na literaturu.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

1. Jaký je rozdíl mezi Vámi navrhovanými programy Matlab a Labview pro řízení 
laboratorního modelu regulace průtoku?  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student předloženou prací potvrdil své bakalářské znalosti a schopnosti. Práci proto 
doporučuji k obhajobě, protože byly splněny všechny body zadání. 

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 

 

  
  

V Ostravě dne 5.6.2012 
  

  podpis oponenta práce  
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