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 Diplomová práce byla zadána Katedrou automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii a zabývá se problematikou využití prostředků radiofrekvenční identifikace 

v průmyslovém prostředí.  

 V teoretické části práce se diplomant charakterizuje základní principy automatických 

identifikačních systémů. Podrobněji je proveden rozbor čárových kódů a technologie 

radiofrekvenční identifikace, jenž je předmětem předložené práce. 

  V praktické části diplomant popisuje jednotlivé prostředky radiofrekvenční 

identifikace, které využil při realizaci systému automatické radiofrekvenční identifikace. 

V další části prezentuje výsledky testování realizovaného systému. V rámci praktické části je 

dále proveden návrh a popis implementace systému na fiktivní výrobní linku 

s dopravníkovým systémem vybavenou programovatelnými logickými automaty 

na jednotlivých stanovištích. 

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti získané 

během studia v rámci oborových předmětů a znalosti získané studiem literatury zabývající se 

danou problematikou a praktické zkušenosti diplomanta do realizace systému automatické 

identifikace s využitím prostředků radiofrekvenční identifikace a jeho začlenění na výrobní 

linku s dopravníkovým systémem. Rovněž lze kladně ocenit spolupráci diplomanta 

s vedoucím práce.  

Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce a vypracoval 

koncepčně vyváženou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah každé 

z kapitol práce je přiměřený jejich obsahu.  

Dotazy k obhajobě na diplomanta: 

 V rámci obhajoby vysvětlete pojmy opakovatelnost a reprodukovatelnost.  

 Proč při stanovování vlastností tagů a čteček v kapitole 7 byla užita maximální hodnot 

z naměřených dat.   

 Jaké hlavní faktory jsou důležité při rozhodování o implementaci technologie 

radiofrekvenční technologie.  

 V kapitole 4.4 jsou uvedeny oblasti použití technologie radiofrekvenční identifikace. Jaká 

oblast použití je popisována v návrhu aplikace radiofrekvenční identifikace v kapitole 8.  

 Jak bude realizováno propojení ID výrobku s číslem transportního zařízení v kapitole 8.2.3.  

 



Celkové zhodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech a 

předložil úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   
 

„velmi dobře“. 
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