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1. Dosažené výsledky
Student vytvářel simulaci řízení v prostředí WinMOD pro vysokou pec a její jednotlivé technologické
celky, pomáhal vytvářet dvě vizualizační obrazovky pro provoz přípravy a vážení vsázky a
bezzvonové sazebny vysoké pece s návrhem objektů a konfigurací pomocí firemního nástroje
(TagUpdater). Nelze z předložené práce posoudit, do jaké míry se student podílel na simulaci
modelovaného procesu, např. a nejen v kapitole 6.5 uvádí (v první a poslední větě): „Jednoznačně
nejobtížnější částí celé práce byla tvorba simulace pro bezzvonovou sazebnu vysoké pece. Proto byla
téměř celá simulační obrazovka těchto přepočtů realizována odborníky firmy“.

2. Problematika práce
Okruh řešených úkolů patří do pracovní náplně inženýrů a zahrnuje fáze projektové přípravy,
plánování a týmovou spolupráci při programování řídicího systému s návrhem operátorského
prostředí. Téma je aktuální a znalosti potřebné pro jeho zpracování mají přímou návaznost na praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomová práce je popisem zařízení, popisem činností, které student v práci zastával v posledních
dvou letech a popisem realizace projektu ve firmě. Popis je uváděn volnou formou vyprávění bez
výpočtů, vzorců, schemat apod. (např. „Tyto signály jsou připojeny k signálu running z pumpy přes
dopravní zpoždění. Je to z důvodu větší realističnosti chování systému. Po zapnutí pump totiž ve
skutečnosti chvíli trvá, než se systém natlakuje na pracovní tlak. Tímto způsobem jsem se snažil
vytvořit realistické chování simulace.“)

4. Formální náležitosti práce
Kap. 2, 2. odst. „Dnešní inovace…“ je s referencí na „nové typy“ z [Brož, 1985]
Kap. 4.1, 2.odst. popisuje „vývoj standardu neutrálního programování PLC“ (?)
Ne všechny zkratky jsou zahrnuty do seznamu použitých zkratek (PG, UDT, Ptn element, nastavení
IRC…)
Nevhodně jsou voleny některé výrazy, např. „vývojáři mají k dispozici nevídaný výkon…“, „rozsvítí
se zelený signál opening“, a jsou zde chyby a překlepy, např. standart, tip, apod.

5. Dotazy na studenta
Ve vámi zpracované obrazovce popisujete vibrační podavače č. 18 až 25 pro přísady ve vrchní části
obrazovky a vibrační podavače 15 až 30 pro technologie zpracování železné rudy uprostřed, podle
čeho jsou takto podavače číslovány? Dle jakého nákresu jste “přibližně” rozložil objekty po pracovní
ploše obrazovek AG_BLT a AG_SH?

6. Celkové zhodnocení práce
V průběhu posledních dvou let se student dostával do tíživé situace a řešil problémy existenčního
charakteru, což se přímo odráželo na průběhu jeho studia i řešení tématu diplomové práce. Přesto
nakonec odevzdal diplomovou práci, která je i přes výše zmíněné nedostatky na dobré úrovni, a proto
ji doporučuji k obhajobě.
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