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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modelování, simulace a návrh řízení pro stabilizaci laserového svazku 
Jméno autora: Jan Bosák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra řídicí techniky FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání spíše náročnější vzhledem k nutnosti seznámit s velkou řadou pro studenta nových principů (optika, lasery) a 
technologií (piezomotory). Současně nešlo o izolovaný projekt pro jednoho studenta, nýbrž bylo nutné spolupracovat s 
dalším studentem zapojeným do projektu i s partnery/zadavateli projektu z externí instituce (HiLASE Břežany). 

 

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. 

Cílem práce bylo vytvořit matematický model systému stabilizace laserového svazku a pro tento navrhnout a ověřit 
jednoduché regulátory. Potvrzuji, že tento cíl byl dosažen. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 byl při řešení samostatný a aktivní. Současně se pravidelně dostavoval na konzultace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na velmi vysoké úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce jsou na velmi vysoké úrovni. Snad je jen škoda, že se student již nestihl zakomponovat do 
finálního textu dlouhou řadu konkrétních doporučení, která jsem mu coby vedoucí práce nabídl. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Student v textu uvádí odkazy na pár relevantních zdrojů, kterými jsou jak práce partnerů/zadavatelů z HILASE, tak úvodní 
texty do oboru automatického řízení a optiky. Intenzivnější rešerše současného stavu poznání prováděna nebyla, ale 
vlastně to v této práci nebylo ani striktně vyžadováno – nešlo o výzkumné dílo. Nicméně, jednu výhradu přece jen mám a 
unikla mi ve fázi kontroly textu před odevzdáním: student v seznamu literatury uvádí i článek [6] a přitom se na tento v 
celém textu práce neodkazuje.  
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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. 
Jakkoliv není běžné, aby vedoucí práce ve svém posudku kladl dotazy, v důsledku skutečnosti, že student mé připomínky 
k předběžné verzi textu nezakomponoval, jeden dotaz přece jen položím. V textu student argumentuje, že příčinou 
fluktuací laserového paprsku je tepelná roztažnost mechanických dílů, které laserovou dráhu vymezují (stojánky zrcadel, 
kamer, laseru). S pohledem na naměřené průběhy na obrázcích 3.6 a 3.7, ve kterých se hodnoty dramaticky mění v řádu 
vteřin, vyjadřuji velké pochyby nad správností toho hodnocení příčiny fluktuací. Jak s ohledem na rychlost, tak i amplitudu. 
Vyzýval jsem studenta, aby se nad tím zdrojem fluktuací ve (změřeném) směru i pozici laserového svazku ještě zamyslel. 
Při obhajobě by se k tomuto mohl vyjádřit. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Ve své bakalářské práci řešil student Jan Bosák problém stabilizace laserového svazku pomocí kaskády 
motorizovaných zrcadel. Práce byla motivována skutečným problémem, kterému čelí specialisté ve výzkumném 
centru HiLASE v Dolních Břežanech. Ve své práci se soustředil na nalezení vhodného matematického modelu a s 
jeho využitím následně navrhoval algoritmy pro automatické řízení zrcadel na základě informací z kamer. 
Experimentální ověření sice nebylo součástí jeho práce, nicméně Jan Bosák intenzivně spolupracoval s druhým 
studentem – Martinem Novým, jehož hlavním úkolem bylo sestavení zjednodušeného (stolního) laboratorního 
experimentu, díky čemuž mohl ve svých simulacích používat realistické parametry.  
 

Student prokázal schopnost se rychle zorientovat v (pro něj) nové aplikační oblasti laserů a optiky a uplatnit v ní 
znalosti a dovednosti z oblasti modelová, simulace i návrhu jednoduchého řízení. Práci Jana Bosáka (i textovou 
zprávu o ní) považuji za velmi zdařilou. Jistě by mohla posloužit jako základ jak pro samotné řešení problému v 
centru HiLASE, tak i pro budoucí odborný článek. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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