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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řídicí jednotka modelu solárního letadla 
Jméno autora: PŮTA Adam 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 Zadání je náročné zejména v oblasti vlastního řízení letu, pokud by mělo skutečně dojít k řízení letu stroje/modelu 
se schopností určitého autopilota pro vyrovnávání chyb letu způsobených ztrátou kontroly řídícího letu z pozice na zemi. 
Standardní řešení komunikace se senzorovými jednotkami a dalšími částmi modelu je spíše rutinní záležitost středně 
náročná práce. 
 

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. 

 Student pracoval na projektu IN1, IN2 i na bakalářské práci svědomitě od počátku. Bohužel, ostatní členové 
kolektivu, kteří vypracovávali další části letadla, se zatím svého úkolu nezhostili, a tak p. Půta nemohl vyzkoušet všechny 
části svého řídicího systému jinak, než pomocí simulace jiným procesorem nebo senzory nahradit odporovými simulačními 
prvky, atd. Nemohl však vyzkoušet vše na letuschopném modelu, což však není jeho chyba.   
 

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. 
 Student pravidelně navštěvoval školitele a konzultoval jednotlivé problémy, které se vyskytly při řešení práce. 
Student je schopen tvůrčí práce a zadané úkoly plnil svědomitě. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
  Úkol pro pana Půtu byl navrhnout a realizovat zapojení řídicí jednotky a v rámci možností daných podmínkami 
otestoval základní parametry softwaru. Bohužel se nepodařilo ověřit správnost na reálném modelu letadla z výše uvedených 
příčin. S problémy, které musel řešit v důsledku nerealizovaných ostatních částí letadla (viz výše), se v rámci možností 
vypořádal dobře a na úrovni. Celková úroveň technického řešení je velmi dobrá.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 Chybí seznam zkratek a značek fyzikálních veličin. Neodpovídající si označení veličin v obrázku a textu (Obr. 3.8 a 
posl. ř. str. 26). Obrázky 3.4, 3.5, 3.8 pravděpodobně převzaté - citace chybí nebo špatné/nevhodné označení napájecích 
napětí. 
 V práci se bohužel objevuje řada zbytečných gramatických, případně stylistických chyb. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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. 
 Literární zdroje užíval na odpovídající úrovni. U tří obrázků patrně zapomněl uvést citaci (viz předchozí bod) nebo 
špatně označil zdrojová napětí při kreslení obrázku. Jinak se snažil citační kulturu dodržet. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 Cíl celého projektu čtyř studentů byl navrhnout model letadla s částečným solárním pohonem, které by umožňovalo 
část letu, z důvodu šetření elektrickou energií i let jako větroň. K tomu bylo třeba navrhnout řídicí jednotku schopnou 
přijímat data ze senzorů, jednotlivých parametrů letu a pozice v okolním prostoru a vyhodnocování těchto parametrů 
případně předávání těchto parametrů řídícímu letadla na zemi s možností korekcí nevhodného zásahu řídícího, případně 
kritických podmínek proudění vzduchových mas.   
 Student navrhnul a realizoval zapojení řídicí jednotky a v rámci možností daných podmínkami otestoval základní 
parametry softwaru. Bohužel se nepodařilo ověřit správnost na reálném modelu letadla z výše uvedených příčin.  
 Bohužel v posledním týdnu před odevzdáním finální verze práce, byl vedoucí práce hospitalizován v nemocnici a 
nemohl studentovi již přispět posledními radami. Zároveň v posledním více jak měsíci řešení práce byl omezen provoz 
katedry v důsledku rekonstrukce pláště budovy, což vedlo ke zhoršeným podmínkám pro realizaci BAP. Provoz mechanické 
dílny, atd.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
  Student navrhnul a realizoval řídicí jednotku pro model solárního letadla, navrhnul softwarové řešení, 
provedl analýzu řešení ovládání modelu pomocí P, I, D mechanismů vyrovnávání letu, zvolil vhodnou sběrnici 
komunikace mezi jednotlivými vnitřními částmi letadla a zvolil vhodné přizpůsobení úrovní mezi jednotlivými 
jednotkami používajícími odlišná napájecí napětí.  
     Student pracoval na tématu už v průběhu řešení Individuálních projektů i později na vlastní bakalářské práci. 
Pracoval cílevědomě, průběžně respektoval doporučení vedoucího práce i požadavky zadání. Základní cíl byl podle 
mého názoru splněn.  
     Nedostatky v textu nesnižují příliš kvalitu práce.  Práce studenta jako celek podle mého názoru splňuje 
požadavky na bakalářskou práci. Práci studenta z pohledu vedoucího hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji 
k obhajobě.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 12.6.2015     Podpis: Ing. Lubor Jirásek, CSc., v. r. 
 


