
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu 
Jméno autora: Matouš Raisigl 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Šantin 
Pracoviště vedoucího práce: Honeywell Automotive Software, V parku 18, Praha 4 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vypracování předložené práce vyžaduje nastudování problematiky modelování laterální dynamiky automobilu a 
prediktivního regulátoru což požaduji za náročný úkol. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce splňuje všechny body zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant průběžně konzultoval dosažené výsledky své práce. Samostatně vyhledal v literatuře a nastudoval problematiku 
modelování pneumatik a odvození predikcí nelineárního systému podél trajektorie. Na některé konzultace však nebyl 
dostatečně připraven, což pravděpodobně vedlo k nutnosti prodlužování termínu odevzdání práce o půl roku.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student dokázal pracovat s předloženými odbornými časopiseckými a konferenčními publikacemi v anglickém jazyce a využít 
jich aktivně v práci. Závěrečná práce je na vysoké odborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována úhledně ale místy trochu nepřehledně (především kapitola 5). Po formální stránce práce obsahuje místy 
nejednoznačnost ve značení veličin (např. definice Ω) ale jinak je text dobře čitelný.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Jak již bylo zmíněno, student aktivně pracoval s literaturou. Pro vypracování použil a správně ocitoval hlavní relevantní 
zdroje. Z práce jasně vyplývá co je vlastním přínosem práce a co použití existujícího. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky práce indikují nastavení regulátoru pro splnění omezení pro danou trajektorii automobilu. V tomto ohledu 
hodnotím práci jako průměrnou, protože nepřinesla alespoň heuristické generické řešení otestované na více trajektoriích a 
parametrech modelu. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student průběžně výsledky konzultoval a výsledná práce splňuje všechny body zadání. Diplomantovi bych vytknul 
jen někdy nedostatečnou přípravu na konzultace a místy příliš zaměření na detaily bez schopnosti vidět širší 
kontext věcí. Ale věřím, že tomu se člověk učí praxí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.5.2015     Podpis: Ondřej Šantin 


