
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh optimálního řízení modelu helikoptéry 
Jméno autora: Filip Lorenc 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce se zabývá návrhem optimálního řízení nelineárního modelu bezpilotního prostředku, přičemž 
součástí dílčích cílů zadání je i experimentální validace na reálné laboratorní soustavě. Vzhledem ke komplexnosti dílčích 
bodů, které se sestávají z návrhu modelu, jeho řízení a následné experimentální validaci, hodnotím zadání jako náročnější. 

 

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. 

Předložená závěrečná práce splňuje všechny body zadání. Pouze rešeršní části je nutné vytknout menší rozsah, než by si tato 
část práce zasloužila. V porovnání s rozsahem ostatních kapitol je tvoří rešerše (jedna strana) zanedbatelnou část předložené 
závěrečné práce. 

 

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 po celou dobu řešení zadané závěrečné práce velmi aktivní. Dodržoval stanovené termíny a na konzultace 
docházel řádně připraven. Průběžně prezentoval dílčí výsledky své práce, na které soustavně iteroval. V případě dotazů byl 
schopen jasně a stručně formulovat otázku a následná doporučení zakomponoval do své práce. Při všech činnostech 
souvisejících s řešením zadaných úkolů student projevil významnou schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úvod práce je stručný, ale obsahuje základní informace o předkládané závěrečné práci. Rešeršní část zabývající se robustním 
řízením je zpracována na zcela elementární úrovni a postrádá hlubší tematický záběr. Robustního řízení se dotýká jen 
opravdu povrchně a zasloužila by si kvalitnější zpracování. Oproti tomu je následná tvorba matematického modelu 
laboratorní soustavy značně rozsáhlá, což není na škodu, ale značně to kontrastuje s předcházející rešerší. Stejně tak 
experimentální část je velmi zdařilým aplikačním popisem, avšak chybí přesah do teoretické roviny, který by navázal 
studentovu práci na jiné vědecké práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá obecně požadovanému počtu stránek pro danou závěrečnou práci. Struktura práce byla vhodně 
zvolena. Snad jen kapitoly 3.2 a 3.4 nemusely být takto podrobně členěny nebo postačilo zvolené kapitoly nečíslovat. 
Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Formátování je provedeno jednotně. Text práce obsahuje minimum 
překlepů a chyb. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Student byl aktivní při vyhledávání studijních materiálů a převážně aplikačních publikací, které se bezprostředně týkaly 
samotné implementace zvolené metody řízení. Bohužel, širší záběr použité informační zdroje nemají a rešeršní část práce 
obsahuje jen strohý výčet potenciálních metod řízení zadané laboratorní soustavy. Převzaté zdroje jsou řádně odlišeny od 
vlastních výsledků. Citace jsou provedeny důsledně a dle obecných zvyklostí. 

 

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 zručnost i apod. 
Pozitivně hodnotím studentovu experimentální zručnost, se kterou identifikoval parametry laboratorní soustavy. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Ačkoliv předložená závěrečná práce postrádá hlubší teoretickou oporu v rešeršní části, je z hlediska aplikačního 
velmi dobře zpracovaná. Je znát, že student si nastudoval zvolené metody řízení a úspěšně je aplikoval na reálnou 
laboratorní soustavu, přičemž tomu předcházel proces návrhu matematického modelu a identifikace jeho 
parametrů. Student též projevil značnou experimentální zručnost návrhem jednoduchého měřicího zařízení pro 
identifikaci konstanty charakterizující tah motorů. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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