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Aktuálnost zvoleného tématu 

Autor si vybral ke své disertační práci neotřelé téma alternativního využití diferenčního snímače tlaku 

pro měření výšky, tedy aplikace standardně vyhrazené pro absolutní snímače tlaku. Jako hlavní kritéria 

pro nový (oproti standardním přístupům vylepšený) systém měření výšky, byla zvolena pořizovací cena a 

přesnost určení tlaku. Tyto parametry jsou klíčové pro malá letadla i bezpilotní systémy, které prochází 

v současnosti bouřlivým rozvojem a jsou otevřeny novým přístupům a nekonformním řešením. Postup 

se jeví jako originální a na trhu se dle dostupných informací nenachází produkt založený na tomto 

konceptu. Práci tedy lze považovat za aktuální. 

Splnění sledovaného cíle 

Hlavním cílem, formulovaným v kapitole 4, bylo nalézt a prověřit možná vylepšení barometrického 

principu měření výšky a z něho vyplývajícího měření vertikální rychlosti za účelem zvýšení kvality měření 

a snížení nákladů na vytvoření systému zajišťujícího toto měření. Navržený systém má velký potenciál 

k dosažení výrazné finanční úspory při poskytnutí výrazně lepší přesnosti v porovnání se stávajícími 

řešeními. Na druhou stranu je toho dosaženo na úkor jednoduchosti a potažmo tedy pravděpodobně i 

spolehlivosti systému. Na základě předložené práce lze konstatovat, že autor splnil v práci stanovené 

cíle, dílčí nejasnosti jsou adresovány v otázkách oponenta níže.  

Zvolené metody zpracování 

Postup práce odpovídá zavedeným vědeckým a inženýrským postupům, kdy je nejdříve proveden 

teoretický rozbor problematiky, následně analyzovány stávající produkty a konečně zrealizován a 

otestován nový design. Ověření parametrů nově vytvořeného prototypu bylo provedeno nejdříve 

v laboratoři a posléze i během testovacího letu. Z popisu testů je patrná časová tíseň, která jak se zdá 

provázela autora v závěru studia a dokončování disertační práce. Po formální stránce nelze práci 

vytknout žádné zásadní nedostatky. I když například tabulky 2.1 až 2.4 by si pro svou důležitost zasloužily 

podrobnější popis a vyhodnocení dopadů na celé řešení. Pro snadnější celkové pochopení cílů práce by 

bylo vhodnější sumarizovat kvalitativní požadavky v dedikované sekci a nikoliv dávkovat rozptýleně 

v textu několika kapitol. Zvolené metody zpracování jsou v pořádku a odpovídají požadavkům na 

disertační práci. 



Výsledky disertace a nové poznatky 

Práci lze rozdělit podle výsledků na dvě oblasti. První je teoretický koncept řešení s inovativními prvky 

korekcí a druhou je realizace prototypu po hardwarové i softwarové stránce, včetně měření a testování 

funkcionality. Nově navržený koncept byl detailně analyzován a bylo navrženo velmi zajímavé a 

potenciálně aplikovatelné řešení pro produkt. Tato první oblast bude více probrána v následujícím 

odstavci. I přes počáteční skepsi ohledně přílišné komplexnosti mechanického řešení nádoby pro 

referenční tlak, se celkový design jeví jako velmi přínosný. Naměřená data bohužel nedosahují teoreticky 

očekávané přesnosti, ale autorem nastíněná analýza je příslibem pro doladění prototypu.  Dosažené 

výsledky práce hodnotím jako postačující a přinášející nové poznatky a inovativní aplikace pro měření 

výšky.  

Význam pro praxi a pro další rozvoj vědy 

Vědecké postupy byly aplikovány především při návrhu korekčních postupů a algoritmů pro model MSA 

podle reálného stavu změřeného v průběhu letu. Nastíněno bylo i řešení zahrnující fůzi dat pro další 

zpřesnění měření výšky. Tato oblast by si zasloužila detailnější rozpracování a mohla by výrazně přispět 

ke zpřesnění měřených výsledků. Významným přínosem je komplexní analýza problematiky navrženého 

systému. Důmyslným konstruktem je i koncepce pomocného modulu pro eliminaci principiálního 

nedostatku plynoucího z použití diferenciálního snímače tlaku pro měření výšky. Lze předpokládat, že 

vypracované postupy i výsledný koncept poslouží jako základ pro praktické využití například u menších 

bezpilotních letounů.  

Závěrečné zhodnocení 

Předložená disertační práce splňuje podmínky samostatné tvůrčí inženýrské a vědecké práce a obsahuje 

původní autorské výsledky. Práci doporučuji k obhajobě. 

Dotazy k disertační práci 

1. Proběhlo ověření funkčnosti systému pro měření vertikální rychlosti? Plánuje se další vývoj 

v této oblasti? 

2. Jaká je odhadovaná spolehlivost vytvořeného systému? Je postačující pro aplikaci v bezpilotních 

letounech? 

3. V kapitole 8.4 (letový test) je jako pravděpodobné zdůvodnění nepřesnosti uveden teplotní 

rozdíl. Za jakých meteorologických podmínek byl test prováděn? Došlo po odevzdání práce 

k nějakému posunu při identifikaci a řešení problému? 

4. Došlo během letového testu k použití pomocného modulu? Jaký je teoretický rozsah měření 

výšky pomocí zvoleného snímače bez použití pomocného modulu? 

 

 

 

V Tupesích 23. 12. 2019 

       Ing. Petr Kaňovský, Ph.D. 


