
 

1/2 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁV RE NÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 
Název práce:  Message schedule verification for Profinet IRT 
Jméno autora: Lukáš Halí  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: KATEDRA ÍDICÍ TECHNIKY 
Oponent práce: Ing. Ji í ermák 
Pracovišt  oponenta práce: Siemens, s.r.o. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náro jší 
Hodnocení náro nosti zadání záv re né práce. 
Práce je jedním kamínkem v mozaice. Na n em stojí a je t eba myslet na pokra ovatele.  Není to práce na „zelené louce“. 
 
Spln ní zadání spln no 
Posu te, zda p edložená záv re ná práce spl uje zadání. V komentá i p ípadn  uve te body zadání, které nebyly zcela 
spln ny, nebo zda je práce oproti zadání rozší ena. Nebylo-li zadání zcela spln no, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

ípadn  i p iny jednotlivých nedostatk . 
Autor naplnil beze zbytku všechny body zadání. 
 
Zvolený postup ešení vynikající 
Posu te, zda student zvolil správný postup nebo metody ešení. 
Autor práci úsp šn  dokon il. Zp sob ešení vedl k cíli. 
 
Odborná úrove  A - výborn  
Posu te úrove  odbornosti záv re né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklad  a dat 
získaných z praxe. 
Práce se zabývá ov ením toho, co napsal lov k. Nejde zde o objevování n eho nového ale o hledání chyb. Práce sice není 
vznešená, ale je jist  p ínosná. 
 
Formální a jazyková úrove , rozsah práce A - výborn  
Posu te správnost používání formálních zápis  obsažených v práci. Posu te typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je z formálního hlediska dokonalá v každém detailu.  
 
 
Výb r zdroj , korektnost citací A - výborn  
Vyjád ete se k aktivit  studenta p i získávání a využívání studijních materiál  k ešení záv re né práce. Charakterizujte výb r 
pramen . Posu te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ov te, zda jsou všechny p evzaté prvky ádn  odlišeny od 
vlastních výsledk  a úvah, zda nedošlo k porušení cita ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s cita ními 
zvyklostmi a normami. 
Z pohledu PROFINETu byly citovány všechny relevantní voln  dostupné dokumenty. Povahou práce je simulace existujícího 
protokolu tak, jak je definován. 
 
Další komentá e a hodnocení 
Vyjád ete se k úrovni dosažených hlavních výsledk  záv re né práce, nap . k úrovni teoretických výsledk , nebo k úrovni a 
funk nosti technického nebo programového vytvo eného ešení, publika ním výstup m, experimentální zru nosti apod. 
Tato diplomová práce je jedním z mnoha dílk  skláda ky, kterou tvo í tým kolem Pavla Burgeta a p ispívá tak k viditelnosti Prahy 
v PROFINETím sv . Jazyk práce (angli tina) je podmínkou nutnou pro tento cíl. 

žišt  této práce vidím v umožn ní kontroly IRT plánování. K tomuto cíli byl v této práci uražen zna ný kus cesty. Tato práce umožnila 
simulovat, jak by se za ízení m lo chovat. Snad se v budoucnu poda í nejen simulovat naplánovanou komunikaci ale srovnáním s chováním 
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skute ného za ízení ov it, jaká omezení je t eba použít, aby všechna za ízení v síti spolupracovala. Schází tedy ješt  dva kroky – ov ení, 
zda za ízení bere vážn  to, co bylo nastaveno (nebo nezhavarovalo). Dále je t eba systematicky najít pokud možno všechny odchylky a 
jejich analýzou stanovit pravidla pro bezpe né plánování komunikace (nezávislé získání údaj  pro tvorbu IRT engineering guideline). 
Nejsem schopen posoudit, jaká budoucnost je v simulaci taktsynchronní aplikace. Simulace možná je, ale ov ení není snadné.  
 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOB , NÁVRH KLASIFIKACE 
Shr te aspekty záv re né práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uve te p ípadné otázky, které by 

l student zodpov t p i obhajob  záv re né práce p ed komisí. 
K práci nemám žádné otázky 

 
edloženou záv re nou práci hodnotím klasifika ním stupn m  A - výborn . 
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