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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Model technologického procesu řízený pomocí PLC 
Jméno autora: Ivo Kopecký 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13134 Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Jan David 
Pracoviště oponenta práce: Na Brně 2065, 500 06 Hradec Králové 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k technické praxi a aktuálnímu stavu trhu, kdy výrobci jednoúčelových strojů často poptávají produkty 
průmyslové automatizace, je za účelem podpory prodeje výhodnější zákazníkům předvést reálné využití celého 
systémového řešení než pouze prezentování teoretických technických parametrů produktů.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autor v podstatě všechny body zadání splnil. Požadovaný model realizoval a dotáhl do podoby funkčního modelu. Rešeršní 
část práce mohl více zobecnit a zahrnout více produktů, které později při realizaci nevyužil. Především produkty z oblasti 
procesní automatizace.  
Ověření a zhodnocení funkce bylo splněno, včetně rozsáhlých možností optimalizace.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V předložené práci je zvolen běžný postup. Jako přínosné oceňuji využití kombinace sběrnice s PLC. Autor kladl důraz na 
ekonomické hledisko a použil co nejméně produktů. Z toho plynou některé drobné nedostatky, které by se daly řešit lépe. 
Příkladem je měření hladiny pouze ve výstupní kádince, které neumožňuje souběžné napouštění z více než jednoho ventilu 
a celý proces se tím prodlouží. V případě použití více měřicích prvků, by se proces podstatně zrychlil, ovšem v důsledku 
vyšší pořizovací ceny. Těchto aspektů si je autor vědom a v práci je řádně komentuje. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor se zaměřuje převážně na produkty, které používá při realizaci. Teoretická část mohla být více obecná a zaměřená i 
na skupinu produktů, kterou v práci nakonec nevyužil. Práci by navíc obohatila i kapitola srovnávající konkurenční výrobky.  
Z odborného hlediska se autor vyjadřuje korektně, používá přesnou terminologii a veškeré postupy podrobně komentuje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah bakalářské práce je odpovídající. Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Práce je 
přehledná díky použitému formátování s vyšším řádkováním a využití obrázků a tabulek. Obzvlášť oceňuji komentované 
obrázky.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Dle mého názoru autor v bakalářské práci použil dostatečné množství informací a literárních zdrojů. Autor využíval 
především materiály společnosti Turck, které řádně citoval. Citace odpovídají normě a neshledal jsem žádné nedostatky. 
Vítám přiložení autorova videa.  
Veškeré obrázky, které nejsou autorovou tvorbou, též řádně citoval.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Navržený model technologického procesu je funkční. Autor v souladu se zadáním uvádí i možné vylepšení a úpravy.  
Po realizaci některých těchto návrhů a podle konkrétních požadavků potenciálního zákazníka předpokládám, že by se 
mohlo jednat i o zařízení určené k prodeji. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Bakalářská práce se týká tématu zaměřeného především na výrobce jednoúčelových strojů, u kterých si autor 
slibuje podporu prodeje demonstrací ucelených řešení. Realizovaný model, dle videa a práce fungoval spolehlivě i 
přesto, že zprvu proběhlo míchání se špatnými barvami. Autor si to uvědomil, zdůvodnil a provedl opravu 
náhradou zelené barvy za žlutou. Přesto si myslím, že pan Kopecký prokázal schopnost si poradit s řešením 
složitých úloh praxe a že při jejich řešení dokáže aplikovat získané teoretické znalosti. Domnívám se, že touto prací 
byl obohacen obzvlášť osobně a nabyl nové poznatky a vědomosti, které mu zvednou jeho odbornou způsobilost 
a lépe se uplatní na trhu práce. 

 

Otázky: 

1) Kdybyste nepoužíval produkty společnosti Turck, které byste si z konkurenčních výrobků vybral? 
2) V kapitole ekonomické studie vychází celková cena realizovaného modelu přibližně 80 000 Kč, dal by se 

takový model realizovat levněji? Uveďte konkrétní příklad a k jakému zlepšení nebo zhoršení by došlo? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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