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1. Splnění požadavků zadání. 

Náročnost práce hodnotím jako středně vysokou až vysokou. Předložená práce odpovídá zadání ve všech 

bodech.  

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce je dobře členěna a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Prezentace vlastního řešení tvoří 

přibližně polovinu až třetinu textu. Jazyková úroveň je kvůli občasnému nesprávnému rozdělování slov 

pomlčkami („na-implementováno“ apod.), opakování slovních spojení ve větách, či opomenutí slov a 

podmětů na průmerné úrovni a práci by prospěla větší pečlivost při kontrole finálního textu. Text práce je 

proložen četnými a přehlednými vývojovými diagramy.  

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Student ve své práci vytvořil několik demonstračních úloh a simulací, které prokazují funkčnost řízení 

systémů pomocí neuronových sítí s analýzou kvality jednotlivých regulačních systémů a jeho srovnání 

s řízením pomocí klasického PID regulátoru. Zároveň bylo změřeno zatížení PLC při různých topologiích 

aktivní i adaptivní dynamiky sítě. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce nepřináší zcela nové poznatky, ale lze ocenit studentův přínos v tvorbě aplikace pro implementaci 

neuronových sítí pro automaty řady S7-1500.  

Praktické využití výsledků práce spočívá v analýze použití neuronových sítí v programovatelných 

automatech Siemens a v názorných ukázkách řízení systémů pomocí těchto sítí.  

Jde o práci rozšiřující již publikované výsledky. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Vhodně zvolená literatura zahrnuje zdroje jak z oblasti teorie neuronových sítí, tak z oblasti řízení systémů 

pomocí neuronových sítí. 

Převzaté texty jsou v práci řádně označeny a odlišeny od vlastních úvah. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Jaké je z vašeho pohledu rozšíření řízení pomocí neuronových sítí ve srovnání se zpětnovazební PID 

regulací?  

 

7. Souhrnné hodnocení. 



Práce je velmi zdařilá, student prokázal výborné analytické, rešeršní, technické i inženýrské schopnosti a 

kvalitně nastudoval i zpracoval problematiku řízení pomocí neuronových sítí za použití programovatelných 

automatů.  
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