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1. Splnění požadavků zadání.
Zadanému  tématu  bakalářská  práce,  vytvoření  centrální  vizualizace  linky  CNG, 

odpovídá. Autor si vzhledem k velkému rozsahu projektu vybral část kde se zaměřuje na vlastní 
tvorbu vizualizace v prostředí Control Web.

Práce tedy vzhledem k náročnosti odpovídá požadavkům zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce jako taková je hlavně zaměřena na vlastní praktickou část. Tvorbu vizualizace ve 

vývojovém prostředí  Control  Web.  Kde je při  její  tvorbě  upřednostňováno vlastní  GUI před 
textovým  režimem.  Jelikož  je  tento  projekt  rozsáhlý,  nezbylo  zde  mnoho  místa  na  ostatní 
problematiky, jež jsou součástí takového to projektu průmyslové vizualizace. 

Text je všeobecně napsán odborně s vhodným členěním textu a s logickou skladbou 
jednotlivých kapitol. Občas se v textu vyskytují drobné gramatické chyby.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Vlastní práce je členěna do šesti kapitol. V prvních čtyřech kapitolách se autor zabývá 

teoretickým základem tvorby vizualizace. Dle mého zde chybí hlubší analýza, proč zrovna je 
spojení OPC/SCADA to nejvhodnější řešení. Dále tu chybí popis možných jiných technických 
řešení. A konečně i hlubší teoretický i praktický popis OPC by nebyl na škodu.

V  následujících  kapitolách  č.  5  a  6  se  zabývá  autor  praktickou  tvorbou  vlastní 
vizualizace  v  prostředí  Control  Web.  Zde  mi  chybí  detailnější  technický  popis  HW řešení 
vlastního propojení  jednotlivých PLC a vlastního PC s instalovaným OPC serverem, a pak i 
tvorba a konfigurace OPC serveru, protože i toto je nedílnou součástí tvorby vlastní vizualizace.  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Autor jako takový se naučil pohybovat v prostředí průmyslové komunikace. Naučil se 

jak samostatně teoreticky i prakticky vytvořit funkční HMI / SCADA systém. Získal zkušenosti a 
vytvořil si vlastní názor na tuto problematiku. Toto se mu bude v budoucím profesním životě jistě 
hodit.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Autor logicky čerpal  z větší  části  z vlastních odborných podkladů  výrobce softwaru 

Control Web firmy Moravské přístroje.
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