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Diplomantka v souladu se zadáním diplomové práce řešila problematiku výukového 

laboratorního modelu válcovací stolice a jejího řízení pomocí PLC. 

V úvodu diplomantka, vytýčil směr, který bude řešen v diplomové práci a definovala 

prostředky k dosažení cíle práce.  

Kapitoly 1. a 2. popisují základy tykající se válcování a řízení válcovacích procesů. 

Kapitola 3. je věnovaná popisům programovatelných logických automatů Allen-Bradley a 

způsobům jejich programování.  

Kapitola 4. pojednává o technických prostředcích pro získávání dat z fyzicky existujícího 

modelu válcovací stolice. 

Jádrem práce je kapitola 5., kde diplomantka navrhuje a popisuje návrh propojení, logiku 

řízení, programy a způsob ovládání vizualizačního panelu. 

Práce obsahuje návrh několika praktických úloh a různé přístupy tvorby programů pro řízení 

laboratorního modelu válcovací stolice v softwaru RSLogix5000. 

Práci uzavírá závěr, ve které jsou hodnoceny dosažené výsledky a přínosy práce.  

Přílohy práce jsou tvořeny programovými rutinami vyjádřenými vývojovými diagramy, 

blokovými schématy a sítí logických obvodů.  

Výstupy zpracování diplomové práce jsou prezentovány v přehledných tabulkách, obrázcích a 

schématech. Součásti jsou i významné fragmenty programů.  

Přínosem práce jsou vedle popisu technologie válcování vytvořené programy pro její řízení.  

Z tohoto hlediska diplomantka splnila požadavky zadání diplomového úkolu beze zbytku. 

 

Při vypracování své práce postupovala diplomantka zcela samostatně a rovněž v práci 

prokázala výborné teoretické, praktické i programátorské schopnosti.  

Práce rozsahem i formou odpovídá předpisům pro vypracování diplomové práce. Po stránce 

slohové, obsahových formulací a grafické úpravy má velice dobrou úroveň. Diplomantka 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce s úspěšně realizovanou praktickou aplikací.  

Připomínky a dotazy na diplomanta k obhajobě:  



 

- práce prakticky neobsahuje žádné formální chyby a překlepy,  

- diplomantka by měla vysvětlit, rozdíly v přístupech programování PLC,  

- jaká byla spolehlivost senzorů a jaká jiná řešení by se dala použít pro indikaci přítomnosti 

válcovaného materiálu v definovaném místě modelu?  

 

Celkově je možno hodnotit práci jako velice dobrou ze všech posuzovaných hledisek.  

Vzhledem k tomu navrhuji známku:  

 

výborně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě  dne  25. 5. 2016                                                             Doc. Ing. Milan Heger, CSc. 


