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1. Zadání závěrečné práce.
Magisterská práce se zabývá řízením elektrických pohonů v systémech s vyššími nároky na funkční
bezpečnost. Práce byla zadána tak, aby v rámci řešení vzniklo laboratorní pracoviště demonstrující
uvedenou problematiku. Obtížnost práce odpovídá standardním požadavkům na magisterskou práci.
Zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení práce postupoval samostatně, s vedoucím práce však komunikoval
nedostatečně, což vedlo k řadě komplikací při řešení. Přesto byla práce dokončena a splňuje zadání.

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

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student se ve své práci zabývá návrhem řídicího systému pro polohování s využitím asynchronního
motoru a frekvenčního měniče, přičemž se klade důraz na zajištění funkční bezpečnosti vytvářeného
systému. Student musel v rámci řešení zvládnout řadu činností, včetně mechanické konstrukce
laboratorního přípravku, návrh a realizaci elektrické instalace, návrh a realizaci řídicí a vizualizační
aplikace a zejména řešení problematiky funkční bezpečnosti. Výsledkem je funkční systém umístěný
v laboratoři programovatelných automatů, který lze dále rozvíjet a využívat ve výuce odborných
předmětů.
Při řešení bylo nutné použít jednak znalosti, které student získal v rámci svého studia, ale i znalosti
nad rámec studia. Při řešení práce student prokázal dobré znalosti svého studijního oboru a svou
schopnost systematicky řešit rozsáhlou úlohu.
Jazykové a formální stránka práce vykazuje určité nedostatky, které však nesnižují odbornou úroveň
práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledky práce budou využity v rámci výuky na katedře.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil pouze domácí odborné literatury. Seznam literatury se jeví jako neúplný, protože
zejména technická dokumentace k použitým technickým prostředkům je převážně v anglickém
jazyce. Dle mého názoru řada zdrojů, kterých bylo nutno využít, není uvedena. U některých obrázků,
které jsou pravděpodobně převzaty, rovněž chybí zdroj.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje všechny požadavky na magisterskou práci a řeší všechny body zadání. K práci mám
určité výhrady, jak po stránce odborné, tak formální. Vzhledem jejímu rozsahu však hodnotím
pozitivně dosažený výsledek. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
K práci mám následující otázky:
1. Prosím, aby student u obhajoby objasnil pojem SILCL.
2. Prosím, aby student u obhajoby objasnil obrázky v kapitole 4.3, u kterých není jasné odkud kam
směřují jednotlivé šipky.
3. Prosím, aby student u obhajoby objasnil, jaké bezpečnostní funkce byly ve frekvenčním měniči
použity a proč.
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