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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá problematikou programování sekvenčních úloh u programovatelných
automatů. Obtížnost práce odpovídá standardním požadavkům na bakalářskou práci. Zadání bylo
splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně, pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Během řešení
práce byly dílčí výsledky studentem průběžně dokumentovány a bylo tak vytvořeno dostatečné
množství podkladů pro vytvoření finálního textu práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v řádném termínu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci řešení práce student vytvořil vlastní nástroj pro automatizovanou tvorbu řídicí aplikace v
programovatelných automatech určený pro sekvenční úlohy. Nástroj je poměrně jednoduchý a má
řadu omezení, nicméně v určitých případech by jistě dokázal zpřehlednit či zefektivnit tvorbu řídicí
aplikace. Za hlavní přínos považuji fakt, že nástroj využívá metody a nástroje automatizované tvorby
řídicí aplikace a může se tak stát základem pro komplexnější využití těchto postupů. Funkčnost
navrženého nástroje student ověřil na demonstrační úloze.
Mohu konstatovat, že při řešení práce student prokázal dobré znalosti svého studijního oboru a svou
schopnost systematicky řešit zadanou úlohu.
Jazykové a formální stránka práce je dobrá, v textu se vyskytují jen drobné pravopisné chyby a chyby
formátu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledky práce budou využity v rámci katedry a při řešení návazných prací s podobným zaměřením.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Prokázal tak schopnost vyhledat relevantní
odborné zdroje a vhodně je použít. Výběr literatury je v pořádku.

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

8. Otázky k obhajobě.
K práci mám následující otázky:
1. Jaké jsou omezení vytvořeného nástroje?
2. Lze srovnat vytvořený nástroj s jazykem SFC? Jaké jsou výhody a nevýhody?
3. Co brání změně programovacího jazyka u S7 1500 na LAD nebo FBD? Nebylo by v tom případě
lepší generovat program do jazyka SCL?
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