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Posuzovaná práce popisuje stav tepelného hospodářství firmy Nemak, řeší jeho vizualizaci a 
z analýzy získaných dat optimalizuje jeho provoz. Dle mého názoru práce odpovídá uvedenému 
zadání v plném rozsahu. 

Struktura diplomové práce je vhodně zvolena, jednotlivé kapitoly splňují příslušné body zadání. 
Některé části práce by mohly na sebe lépe navazovat. Například část 4. Analýza a archivace dat 
neobsahuje závěrečné zhodnocení, které by plynule navázalo na následující kapitolu. 

Tato práce vyřešila absenci monitoringu tepelného hospodářství v závodu Nemak. Je s podivem, 
že tato firma dosud neřešila tuto problematiku. Navržená aplikace je plně funkční a splňuje 
požadavky oddělení údržby. Celkové provedení práce kazí skutečnost, že student nemohl pro sběr, 
archivaci a analýzu dat využít firemní SQL server a byl limitován pouze produktem MS Excel. 
Zefektivnění provozu kotelny a vzduchotechnik a z toho vyplývající úspory se jeví jako reálné, ale 
objektivně ho bude možné posoudit až po dlouhodobějším provozování. 

V rámci úspor elektrické energie student ve své diplomové práci navrhuje úpravy ovládání 
kotelny a vzduchotechnik pomocí tzv. režimu „Léto". V programu RS Logix 500 je tento režim 
nastavován pouze pracovníky údržby bez ohledu na venkovní teplotu. Stálo by za úvahu tento režim 
omezit hodnotou vnitřní teploty prostoru. Byl by tak ošetřen výkyv teplot mezi dnem a nocí a 
zároveň některé chladné letní dny. 

Z práce, je zřejmé, že se student dostatečně seznámil s danou problematikou a k získání 
potřebných informací využil vhodnou literaturu a firemní dokumentaci. Všechny jím uvedené citace 
jsou vhodně umístěny a všechny použité studijní prameny jsou uvedeny v seznamu použité 
literatury. 

Po formální stránce má práce velmi dobrou grafickou úroveň. Dalo by se jen vytknout několik 
drobných překlepů (cca 7) a nevhodné použití převzatých termínů ( „...kvůli inviromentu 
prostředí...", „...Areace..."). V některých částech práce se student neubránil až příliš podrobnému 
popisu softwaru (např. str. 21-26). 

Největším přínosem této práce je její okamžité využití v systému údržby firmy Nemak a po 
zkušebním provozu i napojení na firemní síť s využitím SQL serveru. Dalším přínosem je zlepšení 
pracovního prostředí a úspora elektrické energie. Práce by mohla sloužit jako inspirace pro firmy, 
které doposud neřešily monitoring tepelného hospodářství. V případě používání produktů fy 
Rockwell Software, by tato práce sloužila téměř jako manuál. 

Dle mého názoru student splnil všechny body zadání. Jím navržená aplikace je plně funkční a 
jím navrhované úpravy jsou přínosné a realizovatelné. Z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě. 
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