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1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Diplomová práce odpovídá jejímu zadání. Hlavním záměrem diplomové práce byl návrh a realizace 

programu pro PLC automat za účelem řízení procesu leptání a monitorování celého procesu na 

vizualizačním panelu. Všechny body zadání byly splněny v plném rozsahu a cíle práce bylo dosaženo. 

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a 

úplností jednotlivých částí: 

V rámci zadání práce byla přesně určená cesta směru vývoje práce s cílem navrhnout program pro PLC 

automat a realizovat vizualizační a ovládací aplikaci pro dotykový panel umístěný na zařízení k leptání 

křemíkových trubic. 

Dílčí části diplomové práce odpovídají bodům jejího zadání. Rozsah odpovídá řešení problematice a je 

vhodným způsobem koncipován tak, aby byly zřejmé všechny požadavky, návrhy a detailní popis 

realizací PLC programu a návrhu vizualizační obrazovky. Text je koncipován velmi přehledně a obsah 

jednotlivých kapitol ve vztahu k záměru diplomové práce je odpovídající. 

3.  Poznámky a kritické připomínky: 

Diplomant ve své práci v úvodní části popisuje technické parametry PLC automatu a rozšiřujících 

modulů do velkých detailů a možná jsou pro daný směr problematiky nadbytečné uvádět všechny 

parametry, např. váha, typ montáže. Detailní podrobnosti si uživatel při potřebném zkoumání je schopen 

dále vyhledat ve firemní literatuře pro daný produkt. 

Při návrhu vývojových diagramů diplomant zařadil mnoho podmíněných bloků z pohledu celkového 

počtu bloků. Při nesplnění podmínky se běh cyklu vrací před podmínku, ale tím se stav nemění a 

program se zacyklí. Je potřeba vkládat také bloky pro příkazy, které budou odstraňovat případné 

nežádoucí stavy, které jsou naznačeny zpětnou vazbou směřující k začátku diagramu. A není zřejmé, 

zda je popisem podprogramu (obr. 3.5) s názvem „Cyklus programu“ vysvětlen v rámci dalšího 

vývojového diagramu na obr. 3.6 nebo to spolu nesouvisí. Rovněž není obslužný program zajištěn proti 

nežádoucím situacím a s tím souvisí první dotaz:  

„Když je spuštění krytu v poruše, tak trubice bude vložena ve vaně po celou dobu opravy krytu?“. 

 A proto se i následně dotazuji studenta:  

„Je možné vyznačit ve vývojovém diagramu poruchy či stavy, které závisí na určitém čase? Znáte jiný 

typ diagramů než je vývojový, který má širší možnosti pro analytické rozbory algoritmů, např. definici 

paralelních procesů zpracovávaných v rámci jednoho vývojového cyklu?“ 

 

Tyto poznámky výše uvedené však neovlivňují jinak kvalitně a pečlivě zpracovávanou diplomovou práci.  

  



4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 

Seznam použité literatury je dostačující a odpovídající zpracovávanému tématu. Publikace byly vybrány 

podle potřeby v návaznosti na zpracovávanou tématiku. Jsou vkládány odkazy na publikace 

v příslušných úvodních kapitolách diplomové práce. Seznam použité literatury obsahuje české i 

cizojazyčné publikace, které byly nezbytné zejména při programování PLC a realizací algoritmů 

v grafickém jazyce. Seznam použité literatury student seřadil postupně podle plnění dílčích bodů zadání, 

nikoliv abecedně, což má na druhé straně výhodu seskupení obdobného typu literatury. 

Většina publikací je publikována na webových stránkách, což je zřejmě pro studenta dostupné a snadno 

vyhledatelné. Nicméně základními publikacemi pro  odborné části byly zvoleny publikace českých 

vědeckých pracovníků, s nimiž se setkal a používal již dříve během studia. 

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.): 

Úprava této rozsáhlé diplomové práce je na velmi dobré úrovni, text je zpracován přehledně s naprosto 

vyčerpávajícím počtem obrázků, které nezbytně vizualizují konstrukci stroje, PLC automatu 

s dotykovým displejem a dalších použitých modulů a v poslední části také s podrobným popisem všech 

navržených obrazovek vizualizace. Jedinou připomínkou je to, že některé obrázky jsou obtížně čitelné, 

mají špatné rozlišení, proto tento nedostatek diplomant vyřešil podrobným popisem dílčích částí celé 

obrazovky zvlášť, takže ve výsledku je vše pečlivě popsáno. 

Z pohledu textové části a vyjadřování se student v určitých částech vyjadřuje v trpném rodu, což je 

vhodné pro technickou literaturu, občas se vyjadřuje v  1. osobě množného čísla, což pro práci 

samostatně zadanou není nejvhodnější. Sestavení technického textu se zdařilo až na výjimečně 

nevhodnou volbu výrazů (slov).  

Vzhledem k rozsáhlé problematice a rozsahu diplomové práce student na závěr nestačil již dokončit 

úplný seznam zkratek, kdy chybí vysvětlit zkratky např. SNAP-IN, DIN, VDC, HMI apod. Rovněž 

nerovnoměrné a nepřehledné formátování v části Technických parametrů do nestejně širokých sloupců, 

různorodostí velikostí počátečního písma u jednotlivých položek v seznamech, nijak nesnižují kvalitu 

zpracování diplomové práce. Formální stránka diplomové práce byla naplněna. 

Celkově je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni a v každém případě lze konstatovat, že 

na diplomantovi z pohledu textové i praktické části byl zpozorován značný vývoj v průběhu jeho studia 

a práce je v dobré kvalitě technického vyjadřování. 

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je 

způsob využití získaných výsledků: 

Přínosem diplomové práce je rozbor procesu a technologie leptání křemíkových součástek, definice 

pracovního cyklu v souladu s požadavkem zákazníka, které jsou nezbytným prvním krokem pro 

následný návrh a realizaci řídicího algoritmu do PLC automatu a vizualizace. 

Všechny praktické výstupy ve formě algoritmů pro PLC a vizualizaci procesu řízení jsou zařazeny do 

přímého provozu stroje ve firmě STROZA, s.r.o. a přínosem práce je zajištění efektivnějšího a 

automatizovaného výrobního procesu. 
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