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Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu adaptivního regulátoru, rovněž jeho 

nastavením, testováním, dále se zabývá se problematikou adaptivního řízení systému 

založeného na heuristickém přístupu a také realizací v prostředí MATLAB. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je velmi 

stručně popsán úvod do dané problematiky a poté následuje teoretická část, ve které 

diplomant popisuje obecně identifikaci systému, metody pro adaptivní regulaci a dále nový 

moderní směr Industry 4.0. Jsou zde obecně popsány teoretické kapitoly nastavování 

regulátorů, fuzzy regulace, fuzzy regulátorů a adaptivních fuzzy regulátorů. 

V třetí části diplomant popisuje testování daného regulátoru a ukazuje algoritmus 

nastavení PID regulátoru. Poté následuje názorná realizace celého procesu testování na 

proporcionálních a integračních soustavách. Realizace byla provedena v programovém 

prostředí MATLAB a z ukázkových experimentů vyplývá, že evoluční metody jsou 

využitelné pro nastavování parametrů adaptivních regulátorů. Diplomová práce tak slouží 

k seznámení se s metodami identifikace adaptivního řízení, rovněž se základní parametrizací 

adaptivních regulátorů a ověřením možnosti nastavování PID regulátoru s fuzzy strukturou a 

to s využitím evolučních metod. V závěru práce je detailně popsán výčet všech splněných 

požadavků, které byly zadány vedoucím práce. 

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

Práce nám dokazuje, jak diplomant umí pracovat s použitou literaturou a informacemi 

k dané problematice. Dobře vyvážil prezentované informace do textu diplomové práce. 

V praktické části pak jasně popsal a vytvořil testování adaptivního regulátoru s využitím 

fuzzy struktury PID. V práci se ojediněle nacházejí chyby, které nijak nenarušují 

smysluplnost a návaznost textu. Diplomová práce po obsahové stránce je dobře zpracována. 

Zde jedině postrádám větší množství testů, grafů a testování dalších soustav. Rovněž chybí 

algoritmus pro adaptivní identifikaci soustavy.  

Dotazy na autora k obhajobě: 

 Proč nebyla testována proporcionální soustava 0. řádu? 

 Rovnice 6.2.12 je platná pouze za určité podmínky. Za jaké podmínky je tato rovnice 

platná a jak byste jí musel upravit pro libovolnou proporcionální soustavu I. řádu? 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Úprava a jazykové vyjadřování jsou na dobré 

úrovni. Diplomant splnil všechny body v zadání diplomové práce. Práce odpovídá obsahem i 

formou předpisům pro diplomové práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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