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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku 
Jméno autora: Petr Bláha 
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 bylo spíše náročnější. Automatické generování kódu pro řídicí systémy s využitím nástrojů z rodiny Matlab a 
Simulink sice dnes patří mezi základní dovednost inženýrů (včetně studentů) v oboru řídicích systémů, avšak generování 
kódu pro více mezi sebou komunikujících cílových platforem (za účelem realizace distribuovaných řídicích systémů) 
rozhodně není triviálním rozšířením dovedností nalezitelných v uživatelských příručkách.   

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání bylo splněno – student přišel s vlastním řešením zadaného problému generování kódu pro sadu komunikujících a 
spolupracujících řídicích systémů běžících na jednotkách BeagleBone Blue a demonstroval jeho funkčnost. Oproti zadání 
však nebyla funkčnost demonstrována na úloze řízení několika stejnosměrných motorů. Formulován pouze takto nezní 
požadavek na formu experimentální demonstrace příliš konkrétně, avšak uvedu, že studentovi byla k dispozici sada 
autodráhových autíček osazených právě jednotkami BeagleBone Blue a poháněných stejnosměrnými motory, s jejichž 
využitím by jistě bylo možno připravit technicky relevantní i vizuálně atraktivní demo. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
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. 
Odevzdaná práce je již druhým pokusem Petra Bláhy. S prvním pokusem na konci předchozího semestru (v červnu 2018) 
neuspěl, a to zejména kvůli jeho nepochopitelnému vynechání kontaktu se mnou coby vedoucím práce v průběhu 
semestru, v důsledku čehož byly jak samotné technické řešení, tak zejména forma jeho technického popisu v odevzdaném 
textu naprosto nedostačující. Přitom základní nápad na řešení byl velice zajímavý. Proto bylo Petru Bláhovi při obhajobě 
komisí doporučeno, aby přes léto 2018 dokončil řešení problému a rozšířil jeho textový popis a takovou práci odevzdal 
ještě před začátkem nového (pod)zimního semestru 2018/19. V průběhu léta se však Petra Bláha opět odmlčel a ani na mé 
výzvy nereagoval – přepracovaný text před začátkem semestru neodevzdal. Neozval se však ani v následujícím (právě 
ukončeném) semestru. Coby vedoucího práce mě tedy její odevzdání v samém závěru (pod)zimního semestru 2018/19 
překvapilo. Jakkoliv se v dalších bodech tohoto hodnocení vyjadřuji, že odevzdaná práce není vůbec špatná, přístup Petra 
Bláhy, který předvedl už dvakrát po sobě, je naprosto nepochopitelný a dlouhodobě neudržitelný. Škodí především jemu 
samotnému, protože zjevně jeho schopnosti samostatně vyřešit technický problém jsou zjevně na velmi dobré úrovni.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Petr Bláha vyřešil zadaný problém velmi zajímavým a hlavně funkčním způsobem: z původního schématu v Simulinku jsou 
do samostatných schémat vykopírány bloky odpovídající jednotlivým regulátorům a tyto jsou samostatně kompilovány pro 
jednotlivé regulátory. Spojení mezi nimi je interpretováno (a zakódováno) coby bezdrátová komunikace. Co z původního 
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schématu není vykopírováno, poběží na operátorském PC. Některé aspekty řešení (jmenovitě zpoždění) snad mohly být 
ještě důkladněji testovány a analyzovány, avšak odevzdané řešení považuji i tak za velmi zdařilé a kvalitní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Odevzdaný text je velmi pohledný – vysázený ve fakultní šabloně pro (La)TeX, s množstvím screenshotů diagramů 
v Simulinku i výpisů kódu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem jej coby vedoucí práce dostal doslova pár dní před konečným 
termínem, a to bez předchozí komunikace, však neproběhla ani jediná iterace, ve které mohly být některé drobné formální 
nedostatky být odchyceny.  

 

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. 
Nešlo o teoretickou práci, a tak hlavním zdrojem informací zde měly být manuály k nástroji Simulink Coder, Embedded 
Coder a případně dalším balíkům z nabídky firmy The Mathworks. Případnými dalšími zdroji informací měly být online či 
osobní diskuze se specialisty. Tedy seznam literatury jako takový je dostačující, třebaže obsahuje jedinou položku. Přesto 
ale mohlo být součástí práce prozkoumání, zda se přece jen nějaká zmínka o generování kódu pro distribuované systémy 
někde v odborné literatuře (článek v časopise, příspěvek na konferenci) neobjevila.  

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Téma práce bylo spíše náročnější, ale zjevně jej Petr Bláha dokázal zvládnout. Co naopak už napodruhé nezvládl, 
je udržení kontaktu se mnou coby vedoucím práce, a tedy ani využití nabízené možnosti konzultovat se specialisty 
v oblasti automatického generování kódu pro řídicí systémy. Škoda, po zakomponování některých výhrad mých či 
doporučených specialistů to mohla být vynikající práce, takto je jen dobrá.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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