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Diplomant v souladu se zadáním diplomové práce řešil problematiku automatizace 

v rámci koncepce Průmysl 4.0.  

V úvodu diplomant vytýčil směr, který bude řešen v diplomové práci a definoval 

prostředky k dosažení cíle práce. 

Tato diplomová práce se věnuje pojmu Průmysl 4.0 a jeho dopadem na průmyslovou 

automatizaci, školství i společnost. Je zde definován vliv vize Průmyslu 4.0 na zlepšení 

možností výroby, celkové automatizace systémů a technické předpoklady, které z tohoto 

konceptu vyplývají.  

Teoretická část práce se věnuje pojmu Průmysl 4.0 a jeho dopadem na průmyslovou 

automatizaci. Jsou zde uvedeny základní pojmy a vize vlivu Průmyslu 4.0 na zvýšení 

možností výroby a jejího zkvalitnění. Je zde popsán pojem digitální podnik a jeho praktické 

uplatnění. 

V praktické části práce je navržen a vypracován praktický model, který je určen 

k simulaci tak, aby pomocí propojení s PLC realizoval zároveň vizualizaci technologie 

válcování. 

Práci uzavírá závěr, který globálně a kriticky hodnotí dosažené výsledky a přínosy 

práce.  

Téma práce je v současné době velmi aktuální, tudíž výsledky jsou pro praxi potřebné. 

Výstupy zpracování diplomové práce jsou prezentovány ve velkém množství 

přehledných obrázků, tabulek a grafů. 

Z tohoto hlediska diplomant splnil požadavky zadání diplomového úkolu beze zbytku. 



Diplomant musel při zpracování své práce nastudovat a zpracovat velké množství 

dostupné české i zahraniční literatury a musel se dokonale seznámit s problematikou Průmyslu 

4.0, řízení pomocí PLC a vizualizace. 

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

stránce slohové, obsahových formulací a grafické úpravy má velmi dobrou úroveň. Diplomant 

prokázal schopnost samostatné vědecké práce s úspěšně realizovanou rozsáhlou aplikací. 

 

 

Připomínky a dotazy na diplomanta k obhajobě: 

- diplomant by měl popsat přínos navrženého řešení ve výuce 

 

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

 

Vzhledem k tomu doporučuji k obhajobě 
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