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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Adaptive cruise control algorithm development 
Jméno autora: Jan Švancar 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Haniš, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra řídicí techniky, ČVUT FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zabývá návrhem algoritmů adaptivního tempomatu a prostředí pro jeho testování. Úloha algoritmu 
adaptivního tempomatu a je definice je všeobecně známa a základní funkcionalita vcelku jednoduchá. Cílem předložené 
práce bylo rozšířit funkcionality o prvky zajišťující komfort cestujících při zaručené bezpečnosti. Dále bylo nutné navrhnout 
testovací prostředí, které by tuto funkcionalitu ověřilo.  

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Student zadáni splnil ve všech bodech v plné míře 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Student byl velmi aktivní, na dohodnuté termíny chodil připraven. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předložená práce je na skvělé technické úrovni. Student předvedl schopnost vypořádat se s úlohou na průmyslové úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce je v anglickem jazyce a plně odpovídá rozsahem a formou.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student prokázal schopnost pracovat s technickou literaturou, a to jak v podobě akademických výsledků, tak průmyslových 
příruček. 
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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. 
Student se velmi dobře zorientoval v problematice a dodal řešení plně odpovídají zadání a podstatě problému.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student vytvořil testovací prostředí založené na balíčcích Matlab & Simulink, jmenovitě Vehicle dynamics blocksetu a 
Automated driving toolboxu. Toto prostředí poskytuje uživateli možnost jednoduše připravit komplexní testovací scénář 
včetně automatického vygenerování dat použitých senzorů. Veškerá funkcionalita byl implementována s využitím ROS2 
architektury, díky které je možno testovací prostředí jednoduše modulárně rozdělit.  Při použití této technologie lze 
jednoduše začlenit pokročilé přístupy testování, například jízdní simulátor pro testováni metodou Driver In the Loop (DIL). 
V neposlední řadě student navrhl řídicí algoritmus adaptivního tempomatu, který byl vytvořen s ohledem na prvky zaručující 
komfort pasažérů vozu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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