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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE+ 
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Jméno autora: Bc. Vojtěch Talíř 
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jan Šulc 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadání práce hodnotím jako náročnější. Práce je poměrně obsáhlá, obsahuje několik témat z oblasti 
modelování rychlosti proudění vzduchu i koncentrací zplodin v silničních tunelech a rovněž se 
zabývá návrhem regulace provozního větrání. Navíc, student se během práce musel zorientovat 
v rozsáhlé, již existující aplikaci pro systém řízení provozního větrání tunelu Blanka, což považuji 
za velmi obtížné. 

 

Splnění zadání splněno 

Student splnil všechny body zadání diplomové práce. Některé části byly splněny nad rámec zadání 
práce. Student nad rámec práce vytvořil dynamický linearizovaný model rychlosti proudění v 
jedné tunelové křižovatce a porovnal výsledky na základě různých simulačních metod. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 

Student pracoval po celou dobu diplomové práce samostatně, na konzultace chodil připraven, jen 
bych v některých fázích práce býval uvítal častější konzultace a flexibilnější domluvu. 

 

Odborná úroveň C - dobře 

Odborná úroveň práce je dobrá. K lepšímu hodnocení mi chybí především důraznější závěry a 
zhodnocení v jednotlivých kapitolách. Také vysvětlení jednotlivých grafů s průběhy fyzikálních 
veličin, např. obrázky 4.2 a 4.3, je často těžkopádné. Na druhou stranu chápu, že vysvětlení obrázků 
s průběhy fyzikálních veličin je velmi náročné, natož v angličtině. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 

Chválím, že se student rozhodl psát práci v angličtině. Angličtina v práci je na dobré úrovni, student 
má občas problémy s formulací některých vět, kterým poté není v práci rozumět. V práci se 
vyskytuje taky několik překlepů či gramatických chyb, což však nikterak nesnižuje úroveň jazyka 
v práci a i to, že se student odhodlal sepsat práci v angličtině. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 

Výběr zdrojů a korektnost citací hodnotím jako velmi dobrou. Student uvádí většinu dostupné 
literatury v oblasti řízení větrání v silničních tunelech, uvádí reference jak české, tak zahraniční, a 
to jak knihy, tak vědecké články. U většiny externích obrázků je uvedena reference, chybí však např. 
u obrázku 2.1. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce probíhala ve spolupráci s firmou Feramat Cybernetics, spol. s r.o. Výsledky práce jsou určitě 
prakticky využitelné a je možné je aplikovat v rámci úprav reálného provozu větrání tunelového 
komplexu Blanka.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Ing. Jan Šulc 
V Praze, dne 12.6.2018     Podpis: 


