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1. Zadání závěrečné práce.
Magisterská práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatizovaný návrh řídicí aplikace v
systémech s programovatelnými automaty. 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 ve své práci navrhl a realizoval základ systému pro automatizovanou tvorbu aplikace. V
úvodní fázi řešení konzultoval s pracovníky inženýrských firem aktuální postupy při tvorbě řídicích
aplikací. Posléze provedl analýzu toho, které kroky by bylo možné automatizovat. Otestoval několik
možných přístupů a nástrojů, které lze pro tento účel použít. Zaměřil se přitom na tvorbu řídicí
aplikace pro programovatelné automaty Simatic S7. Popsané postupy následně ověřil na příkladech.
Výsledkem řešení je funkční systém, který svou složitostí odpovídá požadavkům na znalosti
magisterské úrovně studia. Systém nelze považovat za hotový nástroj pro automatizovanou tvorbu
řídicí aplikace, ale jako velmi dobrý základ pro zefektivnění jednotlivých kroků návrhu. Při řešení
práce student prokázal dobré znalosti svého studijního oboru a svou schopnost systematicky řešit
komplexní úlohu.
Práce je poměrně rozsáhlá, jistě bylo možné danou problematiku rozvést do ještě větších detailů. Za
drobný nedostatek považuji, že není v textu uvedeno více detailů ohledně generování funkčních bloků
a struktury aplikace, například místo poměrně rozsáhlé pasáže popisující technologické signály a
možnosti jejich připojení k signálovým modulům.
Jazyková a formální stránka práce je v pořádku. V některých pasážích je použita doslovná citace
poměrně rozsáhlých textů nebo obrázků z odborných zdrojů. Zdroje jsou sice citovány, ale bylo by
vhodnější přeformulovat či upravit převzaté informace tak, aby lépe odpovídaly kontextu práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledky práce budou využity v rámci katedry a také budou využívány při spolupráci s inženýrskými
firmami.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Naprostá většina zdrojů má charakter online
odkazu, zejména odkazu na technickou dokumentaci, což lze u úlohy tohoto charakteru očekávat,
nicméně zejména v úvodních kapitolách práce by bylo vhodné využít také odborné publikace a knihy.
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. Existuje při automatizované tvorbě řídicí aplikace také možnost vrátit se z vygenerované aplikace



zpět ke zdrojům do Eplanu apod., provést úpravy a nové generování? Nebo je vhodnější generovat
aplikaci jen jednou?
2. Popište u obhajoby XML strukturu bloku vyexportovaného z TIA portalu a možnosti jeho úprav v
rámci aplikace C#.
3. Pro jaké typy aplikací je využití postupů pro automatizovanou tvorbu vhodné? Je vhodnější pro
opakované aplikace nebo pro jednorázové?
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Ostrava, 24.05.2017 doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.


