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 Diplomová práce byla zadána Katedrou automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii a je zaměřena na problematiku vizualizace technologických procesů.   

V teoretické části práce diplomant stručně charakterizuje současný význam a možnosti 

vizualizace technologických procesů, seznamuje s vybranými komerčními vizualizačními 

systémy a popisuje přenos dat jednak z hlediska přenosových rozhraní a jednak z hlediska 

komunikačních prostředků. Samostatnou kapitolu pak diplomant věnoval systému Control 

Web, který stručně charakterizoval a popsal jeho možnosti. Systém Control Web, pak užil při 

řešení praktické části práce.  

Praktická část je věnována návrhu a realizaci teplotního modelu a jeho vizualizaci v prostředí 

Control Web.  

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 integrovat je do návrhu a realizace teplotního modelu, v rámci kterého 

navrhl a realizoval systém ohřevu a měření teploty v jednotlivých částech modelu, včetně 

identifikace parametrů termistorů použitých pro vlastní měření. Realizovaný model této 

laboratorní technologické soustavy propojil s Vizualizačním systémem a vytvořil vizualizaci 

realizovaného laboratorního modelu, která má všechny atributy provozního řešení.  

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.  

Drobnou výtku mám k užitému formátu použité literatury, která neodpovídá citačním 

standardům užívaným na katedře. Dále na straně 29 ve vztahu 3, pravděpodobně vlivem tisku 

došlo ke sloučení znaménka mínus a zlomkové čáry v exponentu.  

Dotazy k obhajobě na diplomant 

 V rámci obhajoby vysvětlete pojem  real-time vizualizace.  

 V kapitole 2.2. jsou uvedeny způsoby komunikace – uveďte v jakých případech bylo 

vhodné použít daný typ komunikace a zda-li je možné integrovat více způsobů komunikace 

v rámci jednoho vizulizačního systému.  

 



 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   
 

„výborně“. 
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