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Předložená dizertační práce se zabývá využití ultrazvukových senzorů pro online identifikaci 

parametrů přívěsu. Zejména se jedná o detailní matematický model kinematiky vozidla s 

přívěsem. Sestavený model je posléze využit pro návrh algoritmů identifikace parametrů 

přívěsu. Mezi dva hlavní parametry patří úhel odklonu osy přívěsu od podélné osy vozidla a 

určení délky oje přívěsu. Práce je napsána v rozsahu 89 stran. K práci jsem zaujal níže uvedené 

stanovisko. 

 

a) Aktuálnost zvoleného tématu 

Parkovací asistent v automobilech se stává v současné době velice žádanou doplňkovou 

výbavou. Její využití v případě couvání s přívěsem se mně jeví jako dobrá myšlenka a je možné 

ji považovat jako aktuální v daném oboru. Zvolené téma má dizertabilní charakter, odpovídá 

moderním trendům v oboru doktorského studia a přispívá k jeho dalšímu rozvoji. 

 

b) Splnění cílů dizertační práce  

V dizertační práci jsou stanoveny čtyři dílčí cíle. První dva jsou splněny s využitím inverzního 

kinematického modelu. Třetí cíl vytvoření regulátoru, pro řízení pohybu soupravy vozidla 

s přívěsem je velice stručný a za očekáváním, které bylo ve formulaci cílů stanoveno. Pouze je 

zdě uveden odkaz na autorovu publikaci. Čtvrtý cíl je také velice stručný a z práce mně není 

docela jasné, jak by byl tento cíl řešen. 

c) přínosy práce 

Hlavním přínosem práce jsou návrhy výpočtových modelů kinematiky pohybu vozidla 

s přívěsem a odhad parametrů přívěsu na základě signálů z ultrazvukových senzorů. 

Kinematický model je možné použít při výuce a pro testování algoritmů couvacího asistenta. 

Doktorand uvádí, jako přínos návrh elektroniky couvacího asistenta, ale v práci není o tomto 

návrhu žádná informace. 
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d) forma dizertační práce 

Nejvíce připomínek mám k formální i věcné náplní dizertační práce. 

1. Použití barevného textu pro odkazy, obsah apod. je nestandartní. 

2. Obr.8.7.a 8.8 mají stejný popis a není ani z textu jasné proč tomu tak je. 

Z věcného pohledu mně není jasné zařazení kapitoly 5 respektive 5.2 týkající se kaskádní 

regulace stejnosměrného motoru. Jde o zhruba 18 stran (cca 17%) textu, který podle mě 

nesouvisí s couvacím asistentem, který je předmětem práce. Tím je čtení práce trochu matoucí 

a nesrozumitelné.  

 

d) publikační činnost 

Počet publikací doktoranda není uveden jako samostatný seznam, což bývá běžné u tohoto typu 

práce. Autorovi publikace jsou součástí literatury uvedené na konci práce. Doktorand 

publikoval na několika významných konferencích, které jsou indexovány v databázi Thomson 

Reuter nebo Scopus. 

 

e) vědecká činnost doktoranda 

Doktorand se během svého studia zapojil do několika projektů, z čehož je zřejmá jeho 

perspektiva vědeckého pracovníka. Rovněž přispěl k rozvoji mechatronické laboratoře na 

ÚMTMB. 

 

e) shrnutí 

Předložená práce se zabývá využití ultrazvukových senzorů pro online identifikaci 

parametrů přívěsu. Kvalitu práce poněkud snižuje zavádějící struktura práce, jelikož se v ní 

objevují kapitoly, které přímo nesouvisí s tématem práce. Naopak chybí detailnější analýza 

návrhu regulace couvacího asistenta, který je jeden ze stanovených cílů práce.  

Jako hlavní přínos vidím ve vytvoření kinematického modelu vozidla s přívěsem, který je 

využit pro identifikaci parametrů přívěsu na základě signálů z ultrazvukových senzorů. 

I přes výše zmíněné připomínky, dizertace splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké 

práce a obsahuje původní výsledky, které byly průběžně publikovány. Práci pana Ing. Josefa 

Vejlupka doporučují k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby udělení akademického titulu 

Ph.D. 

 

 

 

V Brně 5.6. 2017                                                                   doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. 

 

 

Dotazy a připomínky 

1) Nezpůsobuje zjednodušení čtyřkolového automobilu na jednostopé kolo přesnost 

kinematického modelu a s tím spojené identifikace parametrů přívěsu? 

2) Můžete stručně nastínit návrh regulace couvacího asistenta, který byl popsán ve vaší 

publikaci [12]? 


