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1. Dosažené výsledky
V rámci diplomové práce vznikly demonstrační úlohy s jejich podrobným popisem, které budou
využity ve výuce, případně pro školení zaměstnanců na produkty a systémová řešení.

2. Problematika práce
Práce se zabývá řešením pro praxi velice aktuálního problému konfigurací systémů a řízení a
monitorování veličin technologického procesu. Požadavky od zákazníků z oboru průmyslové
automatizace jsou často také na proškolení zaměstnanců, a to praktickým způsobem s využitím
demonstrační úlohy na profesionálních hardwarových simulátorech. Zadání této práce odpovídá
specifikaci jednoho z takových požadavků. Po stránce odborné se jedná o řešení pro další využití v
praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant v průběhu řešení diplomové práce postupoval systematicky a samostatně. Studiem
problematiky a konzultacemi s vedoucí práce i ve firmě ABB Ostrava získával nové poznatky a
upřesňoval jednotlivé detaily řešení, které postupně realizoval, o čemž svědčí i dílčí příklady
zdokumentované v diplomové práci. Cenným poznatkem je například zdokumentované nestandardní
chování dvou hardwarových simulátorů dodávaných od výrobce jako černá skříňka, které v průběhu
profesionálních školení, cenově vůbec ne levných, způsobovaly problémy školiteli i školeným svým
(na indikátoru napouštění nebo ohřevu) vizuálně odlišným chováním od odladěného programu řízení.

4. Formální náležitosti práce
Po stránce formální je diplomová práce napsána velice pečlivě a podle pokynů pro vypracování s
důrazem na grafickou úpravu a text a nelze ji nic vytknout.
Na str. 20 vysvětlivka normované značky "(např. F – Proud)" by byla lépe vyjádřena jako F- tok nebo
průtok z anglického "flow".

5. Dotazy na studenta
Dotazy na studenta nemám.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné práce při řešení, programování a konfiguraci úloh a
potvrdil své inženýrské schopnosti a znalosti. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 06.06.2018 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.


