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Posudek je rozčleněn v souladu se závaznou strukturou tak, jak je v tomto dopise předepsána. 

Dosažení v disertaci stanoveného cíle 

Cíle disertační práce jsou uvedeny na s. 33-35. Stanovených cílů bylo podle mého názoru 

dosaženo.  

Význam problému řešeného v rámci dílčího cíle 1 (astatic effect of time delay feedback) mi ovšem 

není zcela zřejmý. Jinak řečeno, žádný specifický efekt zpoždění způsobující astatické chování 

regulátoru tady nevidím. V příslušné kapitole věnované tomuto dílčímu cíli je uvažován regulátor 

s vnitřním modelem a regulovaná soustava, která sama o sobě nevykazuje astatické chování. 

Regulátor s vnitřním modelem je navržen tak, aby skokovou změnu žádané hodnoty sledoval 

asymptoticky přesně s nulovou ustálenou regulační odchylkou. Pokud se tento regulátor přepočítá 

na ekvivalentní zpětnovazební regulátor, tak tento zpětnovazební regulátor nutně musí obsahovat 

astatismus prvního řádu. To je očekávatelný a klasický výsledek, který plyne z principu vnitřního 

modelu (internal model principle - sledovací regulátor musí obsahovat model signálu žádané 

hodnoty, v tomto případě 1/s). Jako takový nijak nezávisí na přítomnosti či nepřítomnosti 

zpoždění. V případě regulátoru, který uvnitř obsahuje zpoždění, je to jen na první pohled méně 

zřejmé, protože kořen s nelze z jeho jmenovatele jednoduše vytknout. Pokud by regulátor 

s vnitřním modelem byl navržen pro asymptoticky přesné sledování rampy, regulátor K(s) by měl 

dvojnásobný kořen v nule bez ohledu na to, zda by obsahoval zpoždění či nikoliv atd.  

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky 

Rozbor současného stavu je podle mého názoru v práci podán vyhovujícím způsobem. Možná by 

však autor mohl v přehledu alespoň zmínit, že existuje v praxi již poměrně hodně rozšířená 

kategorie prediktivních regulátorů založených na modelu, které jsou vzhledem ke svému 

funkčnímu principu (on-line numerická optimalizace s omezujícími podmínkami) principiálně 

chráněny před možností vzniku wind-up efektu.  

Teoretický a praktický přínos disertační práce 

Práci pokládám za přínosnou zejména z teoretického hlediska jako příspěvek k rozvoji teorie 

systémů se zpožděním.  

Vhodnost použitých metod řešení a způsob, jak byly aplikovány 

V principu lze s volbou metod a jejich aplikací souhlasit. Měl bych snad jen jednu připomínku. 

Autor pracuje zásadně se spojitými modely regulátorů a řízených soustav. To lze pokládat za 

rozumné, protože obecná úloha diskretizace systému se zpožděními ve stavech je velmi 

komplikovaná. Reálná aplikace navržených metod v regulátorech však bude vždy jen číslicová, 



protože analogové regulátory jsou již jen historickou záležitostí. Přišlo by mi proto jako rozumné, 

pokud by autor tuto skutečnost vzal v potaz alespoň tam, kde to reálně lze provést. Zejména 

v kapitole 5, kde je prováděna optimalizace parametrů zpětné vazby pro kompenzaci wind-up 

efektu pomocí rozsáhlých numerických simulací, by bývalo bylo možné tento vliv uvažovat. Osobně 

bych také čekal, že výsledky uvedené na obrázku 5.1 a následujících obrázcích budou při číslicové 

realizaci regulátoru a kompenzátoru wind-up efektu do jisté míry závislé i na tom, jaký je poměr 

mezi dopravním zpožděním a časovými konstantami na straně jedné a periodou vzorkování na 

straně druhé.  

Zda doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru 

Doktorand nesporně prokázal odpovídající znalosti v oboru disertace. Rovněž tak projevil poměrně 

kvalitní a pro účely disertace zcela postačující publikační aktivitu. V seznamu autorových publikací 

mi jen není jasná položka B12, kde je uvedeno submitted to IFAC 2019 World Congress. Jelikož 

žádný takový kongres neexistuje a stránky pro podávání příspěvků IFAC World Congress 2020 se 

otevřely až někdy v polovině června s uzávěrkou v říjnu tohoto roku, zajímalo by mne, na jakou 

konferenci byl tento příspěvek skutečně zaslán.  

Formální úroveň práce 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Nezaznamenal jsem prakticky žádné překlepy či 

pravopisné chyby. Jediná významnější chyba výrazně měnící vyznění jedné části práce je na str. 

101 nahoře: „It would be hardly dependent atd.“ Doslova přeloženo: „Jen stěží by nějak závisela 

na zvoleném přístupu ke kompenzaci windup efektu atd.“. Z celého kontextu soudím, že autor 

spíše chtěl říci, že by na něm závisela velmi výrazně. 

Měl bych také jednu terminologickou připomínku. V práci se hojně používají slova jako astatic či 

astatism. Tyto termíny jsou běžné v češtině a ani tam nejsou zcela ideální, protože výsledkem je 

pak dvojznačnost termínu statický systém. Ten může být protikladem astatického systému, ale 

také dynamického systému. Anglická terminologie z oblasti teorie řízení ovšem termín astatic 

nezná a v anglických odborných článcích se s ním setkat nanejvýše jako s bohemismem či 

rusismem u prací psaných autory z příslušných jazykových oblastí. V angličtině lze hovořit o 

integrating plants, controllers with integral action atd. ne však o astatic plants či controllers.  

Závěr 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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