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Bakalářská práce pana Dusila byla jednou z několika studentských prací na téma modelů auto-

nomních formulí pro mezinárodní soutěž F1/10. Náš tým už jednou soutěž vyhrál, ale je potřeba

neusínat na vavřínech a připravovat se na další kola soutěže, se stále se lepšící konkurencí. K tomu

má směřovat i hodnocená bakalářská práce.

Práce se skládala ze dvou částí. V první, praktické, bylo cílem sestrojit nové soutěžní modely

a navrhnout upravenou desku plošných spojů tak, aby bylo lépe využito dostupné místo. Tato část

se beze zbytku podařila splnit, čehož důkazem je to, že sestavené modely aut už používají i další

studenti ke své práci.

Druhá část práce byla teoretičtějšího charakteru. Student přišel s požadavkem na ni sám, pro-

tože si chtěl ověřit teoretické poznatky nabyté při studiu na reálnémproblému. Cílem této části bylo

prozkoumat možnosti detekce smyku, protože se při soutěžích ukázalo, že pokud se auto dostane

do smyku, řídicí algoritmy se s tím velmi těžko vypořádávají. Detekce je pak prvním krokem k so-

fistikovanějšímu řešení těchto situací. Vzhledem k časovýmmožnostem nebylo realistické očekávat

na konci práce funkční řešení detekce. Student si k problematice nastudoval literaturu a implemen-

toval dvě nejnadějnější řešení, ale výsledky nejsou příliš přesvědčivé. I tak jsem s nimi ale spokojen,

protože se aspoň nalezla problematická místa, která bude potřeba do budoucna vylepšit (zejména

přesnost senzoru IMU). Také bych na tomtomístě zmínil, že některé algoritmy implementované stu-

dentem (např. rozšířený Kalmanův filter) jsou probírány až vmagisterském studiu, a jejich nasazení

studentem bakalářského studia pro něj muselo být obtížné.

Spolupráce se studentem byla bezproblémová. Zpočátku jsme měli pravidelné konzultace, kde

mě student informoval o svém postupu. Později jsem konzultace omezil, protože student pracoval

dobře i samostatně a vždy velmi dobře tušil, co je potřeba dělat dál a jak. Částečně je to tím, že úzce

spolupracoval se staršími členy studentského týmu, částečně určitě i tím, že se jedná o šikovného

studenta.

Celkově jsem tedy s výsledky práce spokojen a hodnotím ji stupněm A – výborně.
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