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1. Dosažené výsledky
Diplomant provedl analýzu a syntézu dvou vybraných laboratorních modelů a to: regulace polohy a
regulace průtoku kapaliny. Nejdříve pomocí metod experimentální identifikace určil jejich
matematické modely a jejich správnost ověřil. Pak vybranými metodami syntézy navrhl a seřídil
regulátory pro oba laboratorní modely. Správnost návrhu ověřil jak pomocí číslicové simulace, tak i
přímo na laboratorních modelech. Také zhodnotil dosaženou kvalitu regulace. Na závěr navrhl úlohy
pro samostatnou práci studentů předmětu Základy automatizace. Práci lze použít jako podporu
experimentální výuky nejen na katedře automatizační techniky a řízení.

2. Problematika práce
Předložená práce je zaměřena do oblasti auto,atického řízení, zabývá se jak analýzou, tak i syntézou
regulačních systémů. Práce řeší aktuální problematiku v souvislosti s rozvojem experimentální výuky.
Náročnost po stránce odborné i časové odpovídá profilu absolventa bakalářského studijního
programu.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně, prostudoval doporučenou literaturu, využíval konzultací, ale veškeré
simulační a reálné experimenty prováděl samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Jednotlivé kapitoly práce v celku odpovídají zadání, mají logickou návaznost, ale vzhledem ke svým
proporcím jsou vyvážené, až na kapitolu 4, ta mohla být podrobněji zpracována. Forma zpracování
odpovídá standardům bakalářské práce po stránce grafické i věcné. V práci se vyskytují nepřesné
formulace, opakují se odstavce textu místo aby byly přepsány jinou formou, atd. To však výrazně
nesnižuje obsahovou hodnotu předložené práce.

5. Dotazy na studenta
Jak si vysvětlujete, že výsledky identifikace pro průtok kapaliny je pro 60% akční veličiny mají
menší časovou konstantu než pro 80%. Nedošlo k záměně měřených hodnot?  (viz. Tab. 2, 3)

6. Celkové zhodnocení práce
Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání bakalářské práce ve všech hlavních bodech, předložil
úplnou bakalářskou práci. Diplomant prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení
teoretických i experimentálních úloh, potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i
prakticky orientovaných problémů. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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