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1. Zadání závěrečné práce.
Definujte náročnost závěrečné práce, posuďte, jak bylo zadání splněno, a uveďte případné návaznosti
na řešené projekty.
Bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému mokrý drátotah. Práce vychází z požadavků
firmy ŽDB DRÁTOVNA a.s., kde je student zaměstnán. Zadání práce bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně a dostatečně konzultoval řešenou problematiku s
vedoucím práce. Práce byla řešena v období dvou semestrů, časové rozložení některých aktivit však
nebylo ideální.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v řádném termínu, student si však nenechal potřebný časový prostor pro
finalizaci textu práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Bakalářská práce řeší návrh řídicího systému mokrý drátotah. V úvodu práce student popisuje
stávající systém řízení mokrého drátotahu. Dále jsou popsány jednotlivé kroky, které student provedl
při výběru nového HW řídicího systému, při návrhu řídicí a vizualizační aplikace a jejich testování.
Postrádám však analýzu funkcí drátotahu, která by měla předcházet tvorbě řídicí aplikace.
Jazyková a formální stránka práce vykazují nedostatky (nejednotnost formátu jednotlivých částí
práce, nejednotnost velikostí písma, umístění obrázků v textu, chybějící odkazy na zdroje u některých
obrázků apod.)
Při řešení práce student prokázal dobré znalosti svého studijního oboru a zejména schopnost aplikovat
znalosti v praxi.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledky budou sloužit jako možné řešení inovace mokrého drátotahu ve firmě ŽDB DRÁTOVNA
a.s.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Všechny použité zdroje jsou internetové ve
formě technické dokumentace k jednotlivým komponentům. Práci by jistě prospělo, kdyby student
využil pro získání základního přehledu o dané problematice také jiné typy zdrojů.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a řeší všechny body zadání. K práci mám řadu
připomínek týkajících se zejména kvality zpracování textu práce. Naopak oceňuji, že student vytvořil
funkční části řídicí aplikace, které jsou funkční a nasazeny v ostrém provozu.

8. Otázky k obhajobě.
Student v práci uvádí, že navržený řídicí systém bude řešit také bezpečnostní funkce (nouzové
vypnutí). V práci však chybí jakákoliv zmínka o tom, jaká úroveň integrity bezpečnosti je pro tuto
funkci požadovaná a jak navržené řešení tuto úroveň splňuje. Prosím o doplnění u obhajoby.
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