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 Diplomová práce byla zadána katedrou Automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii a navazuje na vědeckovýzkumné aktivity katedry. Diplomová práce se zabývá 

problematikou návrhu adaptivního regulátoru. V práci je popsán úvod do adaptivní regulace – 

je vysvětlena struktura a princip adaptivního regulátoru a základní druhy adaptivních řídicích 

systémů. Dále je pozornost věnována způsobu nastavování parametrů regulátorů, které je 

věnována i praktická část práce, ve které je navržen algoritmus pro nastavování parametrů 

PID regulátoru s fuzzy strukturou pomocí evolučních metod.  

Vlastní přínos diplomant lze spatřovat v návrhu a otestování dílčí části adaptivního 

regulátoru s fuzzy strukturou.  

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce a vypracoval 

přehlednou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah každé z kapitol práce je 

přiměřený jejich obsahu a forma zpracování odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

Kladně lze ocenit detailní zpracování testování navržené metody na jednotlivých typech 

soustav a spolupráci s vedoucím práce.  

 

Dotazy k obhajobě na diplomanta: 

 V rámci obhajoby stručně objasněte, v čem lze spatřovat mezi zkoumaným adaptivním 

regulátorem a adaptivním regulátorem s heuristickým přístupem na obr. 9 na straně 25.  

 V rámci obhajoby vysvětlete jaké veličiny jsou označovány „tech. veličina“ a „veličiny 

regulačního obvodu“ na osách y v grafem v kapitole 6.2. 

 V čem spočívá výhoda evolučních metod při nastavování parametrů regulátorů.  

 

 

Celkové hodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech a 

předložila úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

„velmi dobře“. 
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