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1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 
vysoká  vysoká 

 
 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
velmi dobré 

 
 

 výborná 
 

 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava:  

výborná  velmi dobrá 
 

 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 
velmi dobrá 
 

 úplně 
 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 

Student v bakalářské práci nejprve odvodil fyzikální model vzduchové levitace jednoho a poté 
dvou ping-pongových míčků. Díky odvozenému modelu se snažil dokázat, že vzduchová 
levitace dvou ping-pongových míčků pomocí jednoho větráku není možná. V další části práce 
je popsána implementace reálného řízení vzduchové levitace na platformu Arduino Uno, a to 
včetně návrhu regulace. 

V práci je jednoznačný vlastní přínos studenta, zabýval se odvozením matematického modelu 
levitace pro dva ping-pongové míčky, což, jak student v práci sám uvádí, není dodnes 
vyřešené téma. Práce je prakticky využitelná a může posloužit jako výuková pomůcka pro 
předmět Automatické řízení. 

 

10) Připomínky k práci*: 

Jaroslav Klapálek předkládá práci na výborné úrovni. Náročnost zadání hodnotím jako 
vysokou, protože řízenou vzduchovou levitací dvou ping-pongovou míčků se podle rešerše 
autora nikdo nezabýval. Navíc, student se v práci nezabýval pouze matematickým 
modelováním a teoretickým rozborem, ale práci doplnil i praktickou implementací testovací 
sestavy. 

ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 
Praha 6 - Dejvice, Technická 2, 166 27 



__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

Zvolené metody a postupy pro řešení práce hodnotím jako velmi dobré. Chválím, že student 
podrobně popsal matematický model vzduchové levitace. Jedinou výtkou zde může být, že 
tento model není dále využit pro naladění regulátoru, případně nikde není uvedeno 
porovnání reálného průběhu s průběhem modelu. 

Správnost názvosloví považuji za výbornou, student se velmi dobře orientuje jak v tématice 
návrhu HW a SW, tak v teorii matematického modelování a regulace.  

Správnost předložených výsledků považuji za velmi dobrou. Je jenom škoda, že samotná 
praktická implementace uvažuje řízení vzduchové levitace pouze pro jeden ping-pongový 
míček. 

Odborná úroveň práce je vysoká, student se snaží každou část práce popsat velmi detailně a 
práce působí jako celek velmi věrohodně a v mnohých ohledech přesahuje úroveň bakalářské 
práce. 

Jazyková i textová úroveň jsou na výborné úrovni. Student prokázal velmi dobré vyjadřovací 
schopnosti, práce je velmi čtivá a neobsahuje gramatické chyby. 

Grafická úprava je na velmi dobré úrovni. Grafy jsou čitelné a dobře okomentované. Ke 
grafům bych měl pouze dvě připomínky. V grafu 5.5 by bylo vhodné do legendy doplnit, že 
červený čárkovaný průběh odpovídá referenčnímu signálu a graf na obr. 5.6 by bylo lepší 
umístit až na konec kapitoly 5.6 a v grafu opět zvýraznit referenční signál.  

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)*: 

K samotné práci mám následující otázky: 

1. Na straně 9 jsou uvedeny rovnice pro matematický model levitace dvou ping-
pongových míčků. Autor uvádí, že model platí pouze za předpokladu, že míčky v trubici 
budou od sebe dostatečně vzdáleny. Zajímalo by mě řádově, jaká tato vzdálenost je. 

2. Na straně 10 autor naznačil, že řízená levitace dvou ping-pongových míčků pomocí 
jednoho větráku není možná, když vypočítal hmotnost, kterou musí ping-pongový 
míček splňovat (viz rovnice 3.37). Hmotnost míčku bude ale taky záviset na ploše 
průřezu míčku Sm a ploše průřezu trubice St. Z textu není jasné, jaké hodnoty byly za Sm 
a St dosazeny. Je možné, že při vhodné volbě St budeme schopni řídit levitaci obou 
míčků pouze pomocí jednoho větráku?  

3. PID regulátor pro řízení polohy míčku v části 8.2 byl naladěn experimentálně. Bylo by 
možné naladit regulátor také na základě matematického modelu obdobně jako 
regulátor otáček větráku, viz sekce 5.6?  

4. Je testovací sestava připravena na řízení levitace dvou ping-pongových míčků? Je škoda, že 

samotná práce neobsahuje několik obrázků reálné testovací sestavy. Bylo by možné tyto 

obrázky, příp. video prezentovat?  

 

Klasifikace bakalářské práce: 

Student splnil všechny body zadání bakalářské práce a vzhledem k výše uvedeným 
komentářům hodnotím známkou A-výborně. 

 

V Praze, dne 5.6.2017                                            
Podpis: 

 

 


