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1. Zadání závěrečné práce.
Magisterská práce se zabývá implementací rozhodovacích algoritmů na bázi neuronových sítí v
programovatelných automatech. Obtížnost práce odpovídá standardním požadavkům na magisterskou
práci. Zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně, k řešení přistupoval aktivně, pravidelně konzultoval s
vedoucím práce. Práce byla aktivně řešena v období dvou semestrů. Během řešení práce byly dílčí
výsledky diplomantem 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.
Student se během řešení své práce seznámil s problematikou neuronových sítí, zvolil sítě vhodné pro
implementaci v programovatelném automatu, navrhl a realizoval funkce pro uvedené neuronové sítě.
Vytvoření funkce otestoval jak na demonstrační úloze, tak posléze při realizaci vybraných řídicích
algoritmů. Velice oceňuji, že student dokázal ve své magisterské práci využít rovněž postupy pro
automatizovaný návrh řídicí aplikace a řešení je tím pádem univerzálnější a hodnotnější.
Student při řešení práce postupoval systematicky, prokázal výborné znalosti svého studijního oboru a
svou schopnost řešit komplexní úlohu.
Výsledkem je funkční implementace algoritmů na bázi neuronových sítí v programovatelných
automatech. Výsledek práce svou složitostí odpovídá požadavkům na znalosti magisterské úrovně
studia. Systém je koncipován tak, aby bylo možné jej dále rozvíjet v návazných pracích.
Po jazykové a formální stránce je práce zpracována precizně.

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. Výběr literatury je v pořádku. Student
prokázal schopnost vyhledat relevantní odborné zdroje a vhodně je použít.

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

8. Otázky k obhajobě.
K práci mám následující otázky:
1. Bylo provedeno srovnání zatížení CPU výpočtem vytvořených algoritmů také pro S7 1200?
2. Prosím, aby diplomant u obhajoby prezentoval využití algoritmů založených na neuronových sítích
také u jiných vybraných výrobců.
3. Prosím, aby diplomant u obhajoby porovnal své řešení s možností generovat algoritmus z prostředí
Matlab, zejména z pohledu zatížení CPU a z pohledu funkčnosti.
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