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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost zadání závěrečné práce.

Student si vybral téma v oblast automatzaie dle priniipů vize Průmysl 4.0, ion je  ze své podstaty úloéa velmi komplexní a 
tématiky rozsvélv.   ač si student vybral dílčí téma  řízení inteligentníéo dopravníku, tak je za prvé samo o sobě relatvně 
nvročné a za druéé obsaéuje vazby na okolní systémy, které je potřeba zoélednit a seznvmit se s nimi.  V tomto případě to 
byly montvnní robot, nadřazené systémy (plvnovvní a rozvréovvní výroby,MES). Navíi se student musel seznvmit s velkým 
mnonstvím pro něj novýié témat jako například programovvní průmyslovýié řídiiíié systémů, komunikační systémy,  
průmyslové sběrniie atp. 

Splnění zadání

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

Zadvní bylo splněno. 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

Posuďte, zda byl student během řešení aktvní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Student praioval velmi samostatně. Naučil se praiovat ve vývojovém prostředí TI  portvl pro programovvní PLC a s 
parametriikou konfguraií dopravníkovééo systému a v neposlední řadě s profesionvlním sazečským softare LaTeX. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost závěrečné práce, využit znalost získaných studiem a z odborné literatury, využit podkladů a dat 
získaných z praxe.

Odbornv úroveň je na odpovídajíií innenýrské úrovni. Občas je patrné, ne se student vydal do pro něj neprobvdanýié vod 
(např. dvvv doéromady komunikační ISO/OSI model s internetovými protokoly TCP a IP.  Velký objem odborné prvie byl 
odveden při studiu a nvsledném popisu dopravníkovééo systému Montrai a jeéo začleněné do modelu výrobní linky.  Prvie 
obsaéuje nvvody na prvii s linkou a tak můne být dvle pounita jako výiéodisko pro další prvii s dopravníkem. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografckou a jazykovou stránku.

Prvie je dobře logiiky členěnv a typografiky a grafiky na velmi dobré úrovni. Rozsaé prvie odpovídv předepsanému 
rozsaéu i obsaéu. Podtréuji vyunit textovééo nvstroje LaTeX, který nejen usnadňuje prvii s textem, ale  dvvv tén prvii 
profesionvlní vzéled. Vytknout je monné občasné překlepy. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktvitě 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 etky a zda jsou bibliografcké citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.

S iitaiemi student praiuje v obvykle souladu s mezinvrodním standardem a místními zvyklostmi. Vytýkvm pounit zdrojů s 
neznvmým datem vydvní.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnost technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost apod.

Moél byste prosím objasnit, io jeto CPX? 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

I přes drobné nedostatky student prokázal schopnost rychle se zorientovat v nových tématech a technologiích 
využívaných moderních průmyslových řídicích a komunikačních systémech. 

Předlonenou zvvěrečnou prvii éodnotm klasifkačním stupněm  

Datum  Podpis 
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