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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC
Jméno autora: Karolína Machová
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky
Oponent práce: Ing. Josef Kváč
Pracoviště oponenta práce: Siemens s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání v tomto rozsahu a náročnosti považuji za odpovídající pro bakalářské práci.

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.
Závěrečná práce splňuje zadání.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup řešení byl zvolen správně. Metody řešení odpovídají požadavkům vycházejících ze zadání.

Odborná úroveň D - uspokojivě
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Teoretická část práce zabývající se PLC automaty (kapitola 3) je v určitých částech textu zmatečná a informace uvedené,
zde mohou být i zavádějící (např. zmiňovaný Simatic S7-300 zařazen do skupiny kompaktních kontrolérů, není nejvhodnější
zástupce této skupiny). V kapitole 3.1.1.3 I/O moduly jsou popsány vstupně/výstupní moduly, ale výběr parametrů těchto
modulů v práci, které jsou zmíněné není zvolen nejlépe, a některé základní parametry chybí. Např. u analogových karet je
výpis napěťových úrovní, ale ostatní zde již chybí, např. možnosti měření teplot není zmíněno vůbec. Vzhledem k tématu
práce bych očekával i detailněji popsané technologické moduly, jako jsou např. čítačové karty a moduly pro připojení
enkodérů.
U popisu komunikace mezi PLC a pohonem mi v práci chybí detailnější popis použitých telegramů.
V praktické části práce bych uvítal, kdyby zde bylo více obrázků z nastavování jednotlivých částí, tak aby se budoucí čtenáři
mohli lépe orientovat v této problematice. Úlohy v praktické části jsou zpracovány dobře a funkčně.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce obsahuje minimální množství překlepů. V kapitole 4.2 je zmiňovaný odkaz na následující obrázek, který ale z práce
asi vypadl.

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
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.
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Výběr zdrojů považuji za odpovídající, s drobnou výhradou k Wikipedii, zde není zaručena správnost údajů. V práci jsou
odkazy na zdroje uváděny, jen u obrázku 28 tento odkaz na zdroj chybí.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

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.

Práce je v určitých částech obtížněji pochopitelná, vzhledem k tomu, že vyzdvihuje jen některé části a opomíjí jiné.
Praktická část je zpracována funkčně a studentka prokázala, že je schopna řešit úlohy pro řízení pohonů na
základě momentových omezení.

Otázky
1) Co je centrální a decentrální řízení pohonů?
2) Jaký je rozdíl mezi Relative a Absolute Gearing? Můžete uvést reálné příklady použití?
3) Jaké úpravy je třeba provést v praktických úlohách, aby byly použitelné v reálném provozu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě.
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