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Diplomová práce se zabývá průmyslovou vizualizací s podrobným popisem 

SCADA/HMI systému ControlWeb. a návrhem a realizací modelu pro ohřev vzduchem s 

vizualizace k tomuto modelu v programovém prostředí ControlWeb.  

  Diplomová práce je rozdělena do tří celků. V první části, diplomant teoreticky 

rozebírá možnosti vizualizace a přenos dat do vizualizačních systémů. V druhé části, 

diplomant popisuje vizualizační systém ControlWeb. Závěrečná část práce popisuje návrh 

realizaci a měření modelu pro ohřev pomocí horkého vzduchu a její vizualizaci. Dále 

diplomant provedl měření a znázornil jeho vyhodnocení. 

 

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

Diplomová práce po obsahové stránce je výborně zpracována. Diplomant navrhl a 

realizoval fyzický model, dále k němu vytvořil vizualizaci s databázi naměřených dat.   

Student chodil na pravidelné konzultace a model, který vytvořil, bude využit k výuce. 

 

Dotazy na autora k obhajobě: 

 Je pro podnik výhodnější vytvořit vizualizaci pomocí některého z jazyků objektově 

orientovaného programování nebo využít již uzpůsobený SCADA/HMI systém? 

 V jaké formě se ukládá vytvořená aplikace v programu Control Web a proč? 

 Co bylo nutné nakonfigurovat v ovladači jednotky DataLab v programu Control Web? 

 Jaký smysl mají ve vytvořené vizualizaci tlačítka pro vypnutí či zapnutí měření 

analogových vstupů jednotky DataLab? 

 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

 

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Úprava a jazykové vyjadřování jsou na výborné úrovni. 

Diplomant splnil všechny body v zadání diplomové práce. Práce odpovídá obsahem i formou 

předpisům pro diplomové práce. 

 

Celkové hodnocení práce :   „Výborně“ 

  

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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