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1. Popis typu práce a rozsahu práce, na které se student ve firmě podílel. 

Student je s naší společností v kontaktu již řadu let. V předchozím období se podílel 
dílčími pracemi na řešení našich projektů, v tomto případě prvně řešil část řízení a 
elektro v plném rozsahu. 
Student se podílel na reálné zakázce -  vývoji a výrobě jednoúčelového stroje. Účastnil 
se všech jednání jak s koncovým zákazníkem tak s řešitelským týmem v naší 
společnosti. Podílel se na všech pracech systému řízení a elektro od stanovení obecné 
koncepce stroje až po uvedení stroje do provozu. Pod vedením technika student 
zpracoval kompletní realizační dokumentaci elektro v programu AutoCad, zpracoval 
řídicí program pro PLC Omron ve vývojovém prostředí CX-Programmer, zpracoval 
aplikaci pro dotykový displej NS Omron v prostředí CX-Designer, prováděl 
nastavování regulátorů, snímačů a ostatních prvků stroje, provedl uvedení stroje do 
provozu po stránce řízení a elektro. 
Student po celou dobu pracoval samostatně pod vedením konzultanta, pracoval na 
základě jeho rad a doporučení. Z hlediska náročnosti vykonával student práci, kterou 
standardně v naší společnosti  vykonává specializovaný technik s mnohaletou 
zkušeností. Základem činnosti studenta byla práce s technickými  informacemi a 
logické myšlení. Výsledkem je funkční zařízení, které je využíváno ve výrobním 
procesu.   
 
 
 

2. Aktivita studenta během řešení. 
Vzhledem k náročnosti technické řešení byl student v průběhu práce veden. Celá jeho 
práce byla rozdělena do několika etap, v každé etapě vývoje zařízení byl student 
seznámen s cílem a možnými technickými prostředky, které lze pro dosažení cíle využít. 
Poté bylo vybráno a zdůvodněno nejvhodnější řešení, které dále student samostatně 
zpracovával. Byla mu poskytnuta, nebo si sám vyhledal související technická 
dokumentace, se kterou pak samostatně pracoval. V průběhu práce se obracel na 
konzultanta s konkrétními dotazy nebo připomínkam, které sečasto promítaly do 
dílčích změn řešení. 
Již samotný charakter vykonávané práce vyžaduje samostatnost a systematičnost, 
s čímž se student vypořádal velmi dobře. Konzultant mu byl pomocníkem pro obecnou 
orientaci v problematice a výběr nejvhodnějšího řešení.    
 
 
 

3. Hodnocení dosažených výsledků a přínos firmě. 
Výsledkem práce studenta je plně funkční část řízení a elektro  výrobního stroje. 
V úvodu projektu byl samozřejmě dominantnější vliv konzultanta, který určil koncepci 
řešení a  výběr použité techniky. V průběhu práce se student postupně  zapojoval do 
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řešení a např. zpracování SW pro PLC a HMI prováděl téměř samostatně. Následné 
uvádění zařízení do provozu a korekce na základě zkušebního provozu zařízení u 
koncového zákazníka prováděl již naprosto samostatně s tím, že konzultanta 
informoval o svých záměrech nebo chystaných úpravách. V posledních fázích vývoje 
zařízení zákazník komunikoval vpodstatě přímo se studentem. 
Dal se zřetelně  pozorovat technický růst studenta, kdy na počátku se seznamoval 
s technikou používanou v praxi průmyslové automatizace, kterou si velmi rychle 
dokázal osvojit a v závěru projektu pracoval jako plnohodnotný člen řešitelského 
týmu. 
Nevýhodou studentů a absolventů  obecně je absence praxe a  zkušeností . Velmi 
zajímavé je však  pozorovat, jak pracují s novými informacemi a jak rychle se  obvykle 
v problému orientují. Samotná aplikace je poměrně čistě a přehledně napsaná a 
dovoluje i jinému programátorovi navázat na práci, případně provádět servis a úpravy 
aplikace v budoucnosti. 
Zvláště za pozornost stojí velmi rychlé si osvojení vývojového prostředí PLC a některé 
originální postupy, které student při programování použil, což bylo velmi inspirativní  
pro ostatní programátory v naší společnosti. 
 
 
 

4. Souhrnné hodnocení. 
Práci studenta a jeho přístup k řešené problematice hodnotíme velmi pozitivně. 
Výsledkem je funkční zařízení, na němž v současnosti probíhá zkušební provoz. 
Opakuje se  poznání, že zapojení studentů nebo čerstvých absolventů do činností firmy 
vyžaduje na jedné straně značnou časovou  investici nejkvalitnějších pracovníků a na 
druhé straně firmě přináší neotřelý pohled a netradiční technická řešení.  
Předloženou práci doporučujete k prezentaci ke státní závěrečné zkoušce. 
 
 
 

5. Otázky k obhajobě. 
V praxi se ukazuje, že horizontální polohování, řešené bezpístnicovým válcem, za 
určitých okolností není tak plynulé, jak bylo očekáváno. Čím je zapříčiněna tato 
nedokonalost a jakým způsobem by bylo lépe tento pohyb řešit při případné opakované 
výrobě zařízení? 
Bezpečnostní obvod je řešen dvěmi páry bezpečnostních závor a tlačítkem nouzového 
zastavení přímo na pohyblivém ramenu. Jaké jsou nevýhody tohoto řešení a případně 
jaký alternativní způsob řešení bezpečnosti by navrhoval?   
 
 
 

6. Celkové hodnocení. 
1- výborně 
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