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číslo Hlediska hodnocení BP 
A 

výborně 

B 

velmi 

dobře 

C 

dobře 

D 

uspoko-

jivě 

E 

dosta-

tečně 

F 

nedosta-

tečně 

1. Splnění požadavků a cílů     X       

2. Odborná úroveň práce     X       

3. Možnost aplikace     X       

4. 
Využití poznatků 

z literatury 
    X       

5. 
Uspořádání práce a 

formální úprava 
  X         

Poznámka: Hodnocení vyznačte X v příslušném políčku 

 

Dotazy a připomínky k práci1: 

Student se v bakalářské práci možná zbytečně soustřeďuje jen na pět konkrétních 

řídicích systémů, minimálně mohl zařadit do práce i řídicí systém Mazatrol of fy 

Mazak, jenž je rovněž u nás rozšířený. Ve výčtu názvů řídicích systémů student použil 

i názvy programovacích jazyků těchto systémů. 

Student docela dobře vystihl základní skupinu rozdílů - druhy a označování 

proměnných/parametrů, využití matematických funkcí a logické operace a s tím 

spojené řízení běhu programu. Na str. 30 student píše i o možnosti definování 

vlastních funkcí, nicméně to není nic jiného, než část programu, která vykonává 

určitou činnost a je nutno běh programu na ní nasměrovat (makro, podprogram). 

                                           
1 v případě nedostatku místa použijte zadní stranu tohoto listu 

Klasifikace bakalářské práce : 

 A (výborně)  B (velmi dobře)  C (dobře) 

 D (uspokojivě)  E (dostatečně)  F (nedostatečně) 

 

 

V Praze dne: 24. srpna 2020   

   Ing. Pavel Novák, Ph.D. 

Recenzent bakalářské práce 



Ve výčtu návrhu změn v řídicím systému Mikroprog student navrhuje řadu změn. 

Některé provedení nicméně stojí velmi na zvážení, jestli ji provést studentem 

navrhovaným způsobem. Způsob návrhů mnohdy nebere v úvahu, že systém v nějaké 

podobě již existuje a jeho modifikace by měla korespondovat se stávajícím systémem. 

Stávající systém řeší matematické funkce pomocí parametrů, které vyhodnocují 

parametr P90. Jakékoli nové funkce by se měli tedy držet tohoto způsobu nebo, po 

vzoru řady jiných systémů, zavést i názvy funkcí - samozřejmě souběžně se 

zachováním stávajícího způsobu. Při návrhu funkcí se inspirovat zásadně jinými 

programovacími jazyky, neplést do toho tedy češtinu. Nicméně nejvíce nebezpečný 

nápad je změna konvence počítání výrazů. I když jsem osobně pro matematická 

pravidla, zakomponování těchto pravidel do ŘS Mikroprog bych volil spíše 

způsobem, že se tato pravidla budou přepínat mezi chronologickou posloupností 

pomocí nějakého parametru, jehož výchozí hodnota pro každý CNC program bude 

odkazovat na chronologii. To zajistí bezproblémovou změnu pro stávající uživatele 

ŘS Mikroprog bez nutnosti změn jejich programů. 

Další navrhované úpravy už nelze než s nimi souhlasit, jako zavedení možnosti 

využití závorek, vytvoření skupiny parametrů pro zjišťování skutečného stavu či 

studentem nazvaná "okamžitá hodnota". Nicméně u skupin parametrů je nutné se 

důsledně zamyslet, aby například pak v budoucnu nenastal "problém", jako že X-osa 

má parametr P91, Y-osa P92, Z-osa P93, A-osa P94. Logicky pak by vyplývalo, že 

P95 bude ukazovat na hodnotu osy B, což ale je už průměr nástroje. U "okamžité 

hodnoty" je studentem navrhován i způsob vypočtení hodnot všech funkcí, který 

vytvoří nebezpečí, že bude vytvořena funkce s omezeným definičním oborem, která 

by potom způsobovala chybu běhu programu, i když by programátor CNC programu 

tuto funkci nechtěl použít. 

Po formální stránce práce nevykazuje výrazné gramatické chyby. Nejvíce častou 

chybou bylo psaní o řídicím systému jako o "řídícím systému". V práci lze nalézt pár 

odborných chyb, které většinou pramení z užití špatné terminologie. 

 

Na studenta k obhajobě mám tuto otázku: 

   K čemu by mohlo docházet, pokud by výrobce ŘS Mikroprog nahradil 

         chronologický postup zpracování výrazů za matematický? 

 

 

Praci doporučuji k obhajobě. 


