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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce zpracovává téma orientované do problematiky řízení a monitorování
technologických procesů. Pro řízení je využit nejnovější řídicí systém firmy Siemens a pro
monitorování dotykový display. Práce řeší komplexně návrh systémů od unifikace signálů, návrhu
algoritmů, diagnostiky systémů … až po nápovědu s vizualizaci. Vše je demonstrováno na
laboratorním modelu. Jednotlivé kapitoly obsahují řešení bodů zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Autor pracoval na modelu vytvořeném v laboratořích katedry, ke kterému musel vytvořit unifikační
interface pro řídicí systém jak pro snímače, tak pro akční členy. Vzhledem k tomu, že jako řídicí
systém byl použit nový produkt Simatic S7-1500, musel autor vytvořit novou aplikaci dle specifikace
zadání. Třetí část, kterou musel autor zvládnout, byla konfigurace a programování aplikace pro
ovládací panel.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Může student specifikovat možné rozšíření řešené úlohy?
Jaké možnosti má použitý řídicí systém pro poskytování dat SCADA/MMI systémům jiných
výrobců?

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Na konci práce je seznam použité literatury, na kterou jsou v práci uvedeny odkazy (ne všude).

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Formálně je práce zpracována dobře. Práce obsahuje několik překlepů, které nesnižují celkovou
úroveň práce. Je zde seznam použitých symbolů a zkratek. Student v práci píše, že pro přehlednost
nerozvedl podrobně algoritmy formou vývojových diagramů, mohl je dát do příloh. Vývojový
diagram je přehlednější než popis textem. V el. schématech není jasné, kde je spoj a kde ne, chybí
označení uzlů.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce je příkladem komplexního řešení zadaného úkolu. Student vypracováním této práce prokázal
znalosti nabyté během studia a schopnost samostatně řešit dílčí zadané úkoly. Výsledky práce jsou
uplatnitelné v technické praxi. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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