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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Práce se zabývá aktuální problematikou. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programove resení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Práce je prakticky využitelná jako podklad školení. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Většina textu je původní práce diplomanta. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Na str. 10: GSD driver není používán pro komunikace mezi PLC, ale jako komunikační 
parametrizovaný protokol pro komunikaci s 1/0. 

Na str. 11: je v obr. 2.4 karta 574-RS využívaná dále i pro realízaci úlohy č.1, není však 
v textu popsaná. 

Na str. 21: Optické připojení není v praxi realízováno na Profibus DP, nýbrž na 
Profinet IO. 

S. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

1. Definujte použití registru ve Vašem projektu a jeho důležitost při zpracovaní dat. 



2. Vysvětlete použití tasku a proč se v některých programech užívají v praxi různé 
tasky. 

3. Vysvětlete využití seriové komunikace v praxi. 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce je zpracovaná velmi pečlivě, svědčí o velmi dobré odborné znalosti a vypovídá o 
formální připravenosti studenta pro inženýrskou praxi. 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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