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Téma práce: Inovace vizualizační aplikace Pražské teplárenské soustavy (PTS) 

Podle zadání měl diplomant za úkol zpracovat tato témata:
1. Proveďte porovnání minimálně dvou SCADA systémů
2. Proveďte analýzu stávajícího stavu vizualizační aplikace pro Pražskou teplárenskou soustavu 
(PTS)
3. Navrhněte inovaci vizualizace pro subsystém hlavního velínu
4. Odzkoušejte v praxi navržené řešení

Diplomant pracoval od začátku práce na diplomovém tématu velmi pilně, svědomitě, zodpovědně a 
s velkým nadšením. 

Zpracovávání prvního bodu zadání již  vyžadovalo značné zkušenosti s prací ve SCADA systémech,
kterou diplomant ziskával postupně jak samostudiem obsáhlých firemnich materiálů, tak i prací na  
různých semestrálnich projektech. Postupně se tak důkladně seznamoval s různými SCADA 
systémy, které měl k dispozici, tj. Reliance firmy GEOVAP, WinCC firmy Siemens, System 
Platform, In Touch a ArchestrA firmy Pantek a Control Web firmy Moravské přístroje, aby mohl 
zpracovat tento bod zadání, a tím je porovnání různých systémů této kategorie. To byl úkol dosti 
nelehký a časově náročný vzhledem k velké rozmanitosti těchto systémů, a to jak vzhledem
k celkové koncepci daných systémů, tak i  k jejich velmi odlišnému konkrétnímu provedení 
v oblasti uživatelského rozhraní, licenčni politiky, tvorby vizualizačních obrazovek, nastavování 
komunikačních parametrů  a parametrizace sběru dat. 
Myslím, že se diplomant tohoto úkolu zhostil velmi dobře, výsledek jeho práce je shrnut 
v kapitolách 2 až 5, vlastní stručné a výstižné porovnání všech uvedenýchsystémů je pak uvedeno 
v kapitole 6.

I další bod zadání byl velmi náročný, protože vizualizační aplikace Pražské teplárenské soustavy je 
velmi komplexní a obsáhlá a je velmi obtížné ji pochopit a prostudovat před náročnými 
požadovanými změnami bez předchozího firemního zaškolení, a to jak v oblasti vlastního 
technologického velmi složitého distibuovaného procesu a řídicích technologií, tak i v oblasti 
provedení vizualizační aplikace a v oblasti potřeb a nároků operátorů, kteří přes SCADA systém 
každodenně  celou soustavu monitorují a řídí. Výsledek usilovné práce diplomanta je v kompakní a 
stručné podobě sepsán v kapitolách 7 až 9.

Dalším úkolem pak bylo navrhnout inovaci vizualizace Pražské teplárenské soustavy pro novější  
verzi systému System Platform, ArchesrA, InTouch – vydání z roku 2017.  Diplomant popsal 
výsledky své práce, včetně momentálně slepých uliček, v kapitolách 10 a 11. Potvrdilo se zde 
známé rčení, že „Nejnovější nemusí vždy být nejlepší“. U nových verzí softwarových řešení to platí
dvojnásob, protože v nich ještě nemusí být podchyceny všechny chyby a nedostatky řešení. 
Diplomant si však i se stávající situací poradil, provedl úspěšně požadovanou konverzi projetku na 
novou verzi SCADA systému i řadu nutných ručních dokonfigurování, což vyžadovalo vzhledem 
k vysokým bezpečnostním nárokům řešené aplikace opravdu velkou odvahu a hluboké znalosti 
z oblasti stávající vizualizační aplikace, použitého SCADA systému ve staré i nové verzi i 
informačních a komunikačních technologií obecně. Velmi cenným výsledkem práce je nový Graf 
odběru, připravený podle nových požadavků operátorů PTS. Celé řešení je tak nyní funkční a určité 
části jsou dále připraveny na dobu, až budou z aplikované nové verze SCADA systému odstraněny 
chyby a nedostatky a případně přidány další avizované funkcionality, jako např. práce s on-line 
mapami. Celá tato práce byla velmi zodpovědná, neboť se jedná  o reálný a strategicky významný 



systém běžící v reálném čase s velmi důležitými a citlivými informacemi a nikoliv jen o laboratorní 
model.
Postup během této části práce a její výsledky jsou popsány stručně v kapitolách 10 a 11. 

Strukturování práce je přehledné, odpovídající zpracovávaným tématům podle bodů zadání.
Grafická uroveň práce je na profesionální úrovni, tabulky a obrázky jsou jednotně označovány a je 
uveden jejich seznam.

Student zpracovaval celé náročné téma velmi samostatně, konzultoval hlavně některá témata 
týkající se různých vizualizacnich systémů. Konkrétni aplikaci pak zpracovaval podle požadavků 
PTS a částečně pod jejich odborným vedením, týkajícím se hlavně bezpečnosti aplikace a 
požadovaného vzhledu obrazovek podle firemních zvyklostí.

Tato práce jistě dále poslouží i ve výuce Vizualizačních systémů dalším studentům, jak v oblasti 
pěkně zpracovaného přehledu několika vizualizačních systémů, tak i jako velmi pěkný příklad 
reálné aplikace 

Závěrem bych shrnula, že všechny body zadání byly splněny na vysoké úrovni. 

S ohledem na uvedene skutečnosti hodnotím práci 

  stupněm A -  výborně.

V Bešeňovej 15.6.2018                                                                    Ing. Marie Martinásková, Ph.D.


