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1. Zadání závěrečné práce.
Motivací k vypsání tohoto tématu byla vzrůstající obliba mikrokontroléru Arduino v oblasti měření a
řízení v rámci akademického prostředí i v oblasti domácí automatizace. Náročnost práce hodnotím
jako poměrně nízkou, s poměrně velkým prostorem na seberealizaci vlastních nápadů.

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit způsoby realizace měřicích a řídicích algoritmů s použitím
mikrokontroléru Arduino Uno ve spojení s programovacími prostředími IDE, Matlab/Simulink a
SciLab. V rámci rešerše, v souladu s pokyny vedoucího práce vysvětlené studentovi v rámci úvodní
konzultace, měly být zhodnoceny vlastnosti jednotlivých prostředí, způsob práce, výhody a nevýhody
těchto prostředí, vhodnost použití ve výuce, cena, poměr cena/výkon, možnosti vizualizace (OPC,
SCADA/HMI), výpočetní náročnost a výkon, možnosti komunikace, návaznost na vyšší vrstvy řízení,
archivační možnosti pro záznam dat (krátkodobé a dlouhodobé trendy), robustnost
implementovaných algoritmů, oblasti použití.

V rámci případové studie měly být krátce demonstrovány způsoby práce se základními typy IO
signálů, a zejména zvolena jedna konkrétní reálná regulovaná soustava, pro kterou měly být
vytvořeny tři principiálně stejné regulační algoritmy (pro stejnou soustavu), každý v daném
softwarovém prostředku, demonstrující činnost uzavřené regulační smyčky s PID regulátorem. Jako
reálná soustava byla nabídnuta již připravená soustava na stávajícím hotovém a používaném
výukovém stojanu, nebo vytvoření svého vlastního přípravku.

Body č. 3 a č. 4 zadání nebyly splněny alespoň v minimálním uspokojivém rozsahu, proto celkově
není možné považovat zadání za splněné.

2. Aktivita studenta během řešení.
První úvodní konzultace proběhla 28.6.2016, kde byl student seznámen se základními úvahami, kam
by mohlo směřovat řešení práce. Další konzultace proběhla 14.9.2016, nicméně od úvodní konzultace
se neobjevily žádné nové poznatky, proto se úvodní konzultace de facto zopakovala, s detailnějším
vysvětlením. Student řešení dále nekonzultoval, a rozpracovaný stav prezentoval až na
předobhajobách v lednu 2017. Vzhledem k absenci konzultací, k nízké kvalitě praktického přípravku
a k neuspokojivému stavu řešení byl student upozorněn jednak na nutnost konzultace postupu řešení,
dále na možnost vytvoření plošného spoje a celého přípravku s použitím školních prostředků a profi
vybavení, v rámci zlepšení vzhledu i funkcionality přípravku.
Bohužel student se těchto doporučení nedržel, nadále na konzultace nedocházel a požadavek na
konzultaci ani na pomoc s tvorbou přípravku, resp. plošného spoje, nevznesl.
Kromě výše uvedeného jiné konzultace neprobíhaly.

3. Aktivita při dokončování.
Dne 6.4.2017 student předal vedoucímu práce verzi k připomínkování. V tuto dobu již měla být práce
spíše dokončována, ale vzhledem ke stavu práce bylo prakticky nemožné stav řešení zhodnotit.
Finální vzhled nebyl konzultován.
Mezi 6.4.2017 a odevzdáním práce došlo k rozšíření práce a ke změnám v obsahu, poměrně
výrazným, ale porovnání těchto verzí ukazuje na nesystematickou práci, neboť některé části z již
rozpracovaného stavu zmizely, a jiné přibyly. I přesto bohužel však nedošlo k významnějšímu
zvýšení kvality práce.
Za pozornost stojí i to, že rozpracovaná práce byla zpracována v MS Word, zatímco odevzdaná verze
v prostředí LaTeX.



4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky práce měly sloužit jako vodítko pro ostatní studenty či veřejnost při rozhodování, který
programovací prostředek zvolit pro realizaci svých algoritmů (zejména, ale nejen, s použitím
mikrokontroléru Arduino), co lze od takového řešení očekávat, v jaké formě vizualizovat, jak
uchovávat zaznamenaná data, jak se k regulační smyčce či vizualizaci připojit a podobně.

Práce nepřinesla očekávané výsledky, mnoho uvedených informací v práci je irelevantní vzhledem k
řešené problematice, a naopak důležité relevantní informace chybí.
Například problematika identifikace soustavy i návrhu regulátoru je zde redundantní, a řešena
zbytečně, neboť nebyla náplní práce.
Zpracování stěžejních kapitol, které by odpovídaly bodům zadání č.3 a č.4 je zcela nedostatečné z
hlediska rozsahu i obsahu.

V práci se vyskytuje množství nepřesností i různých chyb, ať už gramatických, nebo překlepů,
nešťastně volených formulací a technických označení, dále chybějící odkazy (vytištěné v textu jako
dva otazníky kvůli nesprávnému použití prostředí LaTeX). I z technického hlediska jsou některé
výsledky nesprávné, namátkou průběh na Obr. 21.

Vytvořený text je nesourodý, velmi špatně čtivý a interpretovatelný. Kvalita vytvořeného praktického
přípravku je velmi nízká. Zcela chybí schéma elektrického zapojení.

Funkčnost vytvořeného řešení nelze ověřit, jelikož nebyla vedoucímu práce předvedena.

Za zmínku stojí neobvyklá formulace poděkování: obvykle to bývá prostor na vyjádření podpory od
rodiny, blízkých a podobně, případně s uvedením konkrétní záležitosti, jako je konzultace nad dílčím
problémem s externí osobou. Student ale doslova uvádí, že bez pomoci jiných by práce nevznikla. Je
to nejen neobvyklé, ale přímo to protiřečí s prohlášením o samostatném řešení uvedeném na
předchozí straně.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru, nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Některé reference jsou irelevantní, a s výjimkou publikace [10] jsou ostatní zdroje internetové.
Reference jsou v práci uvedeny, ale je obtížné posoudit, které části jsou převzaty a které vlastní.

7. Souhrnné hodnocení.
Zásadní body zadání (3,4) považuji za nesplněné, zejména z technického a obsahového hlediska.
Kvalita zpracování je celkově velmi špatná, za všechny namátkou strana č. 41.
K práci nejsou žádné textové přílohy. Jsou přiloženy elektronické přílohy, ale bez popisu, a v textu se
nenacházejí žádné odkazy na tyto programy. Většina uvedených programů nemá přímý vztah k
řešené problematice.

Práce svým obsahem a kvalitou neodpovídá požadavkům na bakalářskou práci, proto ji nemohu
doporučit k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
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Ostrava, 23.05.2017 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.


