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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 
Jméno autora: Tomáš Rouček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Zemánek 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo dokončit hardwarovou část řídicího systému pro indukční sintraci, proces matematicky 
namodelovat a navrhnout a otestovat regulátor. Část práce byla provedena již v průběhu individuálního 
projektu a bakalářská práce byla zaměřena na dokončení a rozšíření. Práce je opravou po neúspěšné obhajobě. 

 

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. 

Všechny body zadání byly splněny. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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. 
Se studentem jsem po neúspěšné obhajobě diskutoval části práce, které je třeba opravit, nicméně během 
semestru se mi už samostatně prakticky neozval a intenzivněji jsme začali komunikovat až před odevzdáním 
práce. Částečně je pozitivní, že se student práci věnoval samostatně, ale odborně jsem měl na směřování práce 
minimální vliv a komunikace probíhala spíše z mé iniciativy, což nepovažuji za ideální. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal, že dokáže navrhnout a realizovat jednoduchý řídicí systém pro reálný průmyslový proces 
včetně vytvoření matematického modelu procesu. Při hodnocení odborné úrovně beru ohled i na postup 
řešení, ve kterém se objevily například chyby v linearizaci, nepodložené prokládání funkcí apod. 
Oproti přechozí verzi doznal zlepšení matematický model i návrh regulátoru. Vzhledem k tomu, že je systém 
nelineární a navíc má dva výstupy (teplotu a tlak), je využití SISO lineárního regulátoru diskutabilní, ale na 
druhou stranu odpovídá znalostem na bakalářské úrovni a student demonstroval jejich zvládnutí. Z textu práce 
nicméně není zřejmé, jestli regulátor řídí přímo výkon generátoru nebo přírůstek jeho výkonu.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Text doznal oproti předchozí verzi znatelného zlepšení. Nicméně 
vzhledem k tomu, že v práci bylo před odevzdáním relativně hodně chyb, nepovažuji tvorbu textu za 
studentovu silnou stránku. 
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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. 
Výběr zdrojů dle mého názoru odpovídá bakalářské práci. Jde hlavně o starší monografie, technickou 
dokumentaci a internetové stránky. Zdroje jsou v textu odkazovány na relevantních místech.  

 

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. 
Pozitivním aspektem práce je, že je reálně nasazena v provozu ve firmě Tesla ElectronTubes při výrobě 
elektronek a prokazatelně přinesla zlepšení oproti manuálnímu řízení. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student prokázal, že je schopný navrhnout a nasadit jednoduchý řídicí systém pro reálný průmyslový proces. 
Součástí návrhu bylo i matematické modelování procesu. Pro řízení procesu by bylo pravděpodobně vhodnější 
použít složitější regulátor, ale i tak přinesl automatický systém zlepšení oproti ručnímu řízení. Složitost řídicího 
systému nicméně odpovídá znalostem na bakalářské úrovni. Student řešil práci víceméně bez konzultací se mnou, 
což na jednu stranu vypovídá o jeho samostatnosti, ale na druhou stranu jsem ho nemohl upozornit na slabé 
stránky řešení v průběhu realizace práce. Vzhledem k průběhu opravy práce i k nedostatkům, které se v jejím 
průběhu objevily, hodnotím bakalářskou práci známkou 

 

C - dobře. 
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