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1. Dosažené výsledky
V rámci diplomové práce vznikla demonstrační úloha pro výuku.

2. Problematika práce
Téma práce je aktuální a náročnost zadání odpovídá obvyklým požadavkům na odbornost v
inženýrské praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student řešil jednotlivé body zadání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, konzultace týkající se
firemních produktů využitých pro řešení diplomové práce probíhaly ve společnosti ABB, text práce
vznikal na poslední chvíli, což se odráží i na kvalitě zpracování textu.

4. Formální náležitosti práce
Výhrady mám k textu uvedeného na str. 14, kde je nepravdivé tvrzení: "Vychází z podnikového
vedení na nejvyšší vrstvě (úroveň 4), která v struktuře obsahuje nejméně informačních vazeb..."
Dále je uveden nesprávný výklad standardizovaného modelu pro hierarchické řízení "na úrovních 0,
1, 2, 3 se odehrává automatické řízení, kde dochází k interakci mezi jednotlivými stroji (stroj – stroj),
bez zásahu člověka. Na 4. úrovni, která se označuje jako strategické řízení procesu se nachází lokální
operátorská a pracovní stanice určená pro řízení technologických procesů, obsluhu a sběr dat." V
učebním textu, na který se nesprávný text odkazuje, je naopak na str. 10 uvedeno cituji: "Strategické
řízení s podporou informačních systémů MIS (Management Information System), systémů plánování
podnikových zdrojů ERP (Enterprise Resource Planning), on-line systémů eBusiness", konec citace.
V této souvislosti student v textu záměnil pojem data a informace.
Dále na str. 36 testovací úloha vychází z předpokladu: "Obvod je navržen tak, že zadní pás nejde
spustit, pokud není v pohybu pás před ním." Uvedený předpoklad je nutný pro vypínání dopravníků,
nikoli jejich spuštění.
V pravdivostní tabulce pásu 2 a 3 chybí řádek (ve sloupcích pro 3 proměnné, neuvedených všech 8
stavů).
Názvy použitých proměnných v tabulce 6 by mohly reflektovat označení proměnných v
pravdivostních tabulkách 3, 4 a 5.
Pravopisné chyby a překlepy, např. v titulku obr. 42 - "Natavení síťového adaptéru".
Nesprávně je uvedena reference k učebnici Základy automatizace [online], a to v pořadí autorů a rok
vydání.

5. Dotazy na studenta
Nad rámec výhrad uvedených výše další dotazy na studenta nemám.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant splnil zadání a potvrdil své schopnosti a znalosti předpokládané pro inženýrskou praxi.
Práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 04.06.2018 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.


