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1. Zadání závěrečné práce.
Téma práce je středně náročné, ale vyžaduje odpovídající orientaci v HW i SW prostředcích
aplikovaných do oblasti modelování a teorie řízení. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval po dobu řešení samostatně, v souladu s pokyny vedoucího, na které reagoval pružně
a adekvátně. Konzultace probíhaly v odpovídající míře, a student byl vždy řádně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s dostatečnou časovou rezervou, finální podoba byla řádně zkonzultována.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Popsané řešení je plně funkční, na vysoké úrovni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Téma aplikace RT technik modelování, jako např. PIL, zatím nebylo na katedře řešeno systematicky
a v potřebném rozsahu. Práce proto přináší nové poznatky, a to jednak  v obecném použití techniky
samotné, a také konkrétně pro případ výšvihu a regulace inverzního kyvadla, kdy během řešení vyšly
najevo zajímavé technické poznatky. Popsanou techniku lze využít pro obdobné systémy z technické
praxe, spadající do stejné kategorie (podaktuované systémy, balancující systémy).

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je odpovídající. Převažují elektronické webové materiály, protože
vzhledem k zaměření práce neexistuje systematické monografie, která by se zabývala tímto tématem
v širším rozsahu.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce je zdařilá, s jasně definovanými cíli, s řádně a kvalitně zdokumentovaným
postupem řešení a s velmi dobrou kvalitou zpracování.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jak byla zvolena perioda vzorkování, se kterou pracuje celá regulační smyčka? Jaký je její vliv na
funkcionalitu PIL modelu?
2. Model by měl dát mimo jiné odpověď i na otázky spojené s konstrukcí reálného modelu, například
na to, zda výkon uvažovaného motoru použitého pro rychlostní regulaci by byl dostatečný pro
konkrétní reálnou sestavu. Lze například za pomocí popsaného modelu vysledovat procentuální
změnu určitého parametru (například parametr tau související s konstrukcí a výkonem motoru), při
které by eventuálně přestal fungovat výšvih pro dané regulátory a dané optimální trajektorie?
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