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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce se zabývá použitím technologie RFID v řídicích systémech s programovatelnými
automaty. Práce byla zadána v souvislosti inovací vybavení laboratoře programovatelných automatů
na Katedře měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava.
Zadání práce bylo splněno ve všech bodech. Jednotlivé kapitoly jsou dostatečně zpracovány a vhodně
na sebe navazují.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně a dostatečně konzultoval řešenou problematiku s
vedoucím práce. Práce byla aktivně řešena v období dvou semestrů. Během řešení práce byly dílčí
výsledky diplomantem průběžně dokumentovány a bylo tak vytvořeno dostatečné množství podkladů
pro vytvoření finálního textu práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v řádném termínu, konečná verze byla předložena vedoucímu v dostatečném
předstihu před odevzdáním.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce řeší návrh laboratorního modelu, který demonstruje využití RFID technologie v
řídicích systémech s programovatelnými automaty. Během řešení vznikl fyzický laboratorní model,
řídicí aplikace pro programovatelný automat Simatic S7 300 a vizualizace v prostředí WinCC. Tyto
výstupy jsou funkční, splňují požadavky zadání a jsou realizovány tak, že je bude možné použít ve
výuce.
Kapitoly 2 a 3 zpracovávají přehlednou analýzu technologie RFID a její použití v automatizaci.
Kapitoly 4-6 popisují praktickou část řešení. V kapitole 5.1 postrádám podrobnější slovní komentář k
funkční analýze a mám za to, že diagram na obrázku 25 není formálně správně.

Jazyková stránka práce je v pořádku. Formální stránka má určité nedostatky – některé obrázky nejsou
označeny, některé jsou špatně čitelné, v práci jsou formátovací nedostatky.
Při řešení práce student prokázal výborné znalosti svého studijního oboru a svou schopnost
systematicky řešit rozsáhlou úlohu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Hlavním výsledkem práce laboratorní instalace a aplikace, která bude využívána v laboratorní výuce
oboru Měřicí a řídicí technika.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Seznam literatury je odpovídající řešené
úloze, student prokázal schopnost vyhledat relevantní odborné zdroje a vhodně je použít.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje všechny požadavky na magisterskou diplomovou práci, řeší všechny body zadání, byla
řešena systematicky a včas. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jaká je rychlost čtení informace z RFID tagu a jaká je rychlost zápisu? Ovlivňuje
spolehlivost čtení a zápisu to, že RFID tag se kolem čtečky pohybuje?
2. Prosím o objasnění diagramu aktivit uvedeného ve funkční analýze.
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