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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezpečnostní funkce frekvenčních měničů 
Jméno autora: Jiří Čeřovský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav:  
Oponent práce: Ing. František Bernat, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: ABB s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je náročná zejména z hlediska legislativního, neboť se jedná o novější, ale prudce se rozvíjející agendu. Z tohoto 
hlediska již orientace v množství evropských norem je mimořádně náročná. 

 
Splnění zadání splněno 
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. 
Zadání bylo beze zbytku splněno. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Byl proveden rozbor legislativní situace a z toho plynoucí závěry pro praxi v oblasti funkční bezpečnosti. Poté byly srovnány 
způsoby řešení u 3 hlavních světových firem. Závěrečná kapitola se týká autorovy vlastní implementace na Vápence 
Čertovy schody. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Hodnotím výborně. Diplomant využil znalostí z literatury k vlastní praktické práci, což dokumentuje v závěrečné kapitole. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je odpovídající. Formální úroveň hodnotím velmi dobře. 

 
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. 
Citace a oddělení výsledků vlastní práce je v pořádku. Překvapivě v seznamu literatury není uvedena doporučená literatura 
ze zadání práce. 

 
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. 
Dosažené výsledky jsou vynikající. Je to i dokumentováno bezchybným provozem a naprogramováním v provozu vápenky. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Celou práci diplomanta Jiřího Čeřovského hodnotím jako výbornou. Oceňuji detailní přístup k prostudování 
evropské legislativy, technických materiálů několika firem a vlastní aplikaci ve Vápence Čertovy schody. 
Mám připomínku k tvrzení na str. 32 předposlední odstavec: „Zákazníci požadují ….“. Nejedná se o požadavek 
zákazníků, ale EN. 
Otázka pro obhajobu: Měniče frekvence mají nyní již obvykle integrovanou funkci STO přímo v základním SW. 
Proč se někdy ještě používá mezi např. E-stop tlačítko a měnič frekvence bezpečnostní relé?  (0br.6 vs. Obr.9 
v autorově diplomní práci). 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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