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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost zadání závěrečné práce.

Zadání je náročnější především hledáním nových, doposud neznámých řešení v procesu návrhu složitého řídicího systému.

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.

Zadání bylo zcela splněno - lze říci, že i ve větším než požadovaném rozsahu. 

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 pracoval samostatně a se zájmem. Průběžně zužitkovával znalost nabyté při studiu. Na základě vlastní iniciatvy 
vytvořil také uživatelskou aplikaci pro generování kódu pro PLC na základě uživatelsky zadané sekvence syntaktcky 
odpovídající sekvenčnímu diagramu dle IEC 1131-3. 

Odborná úroveň

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

Student nejprve teoretcky zpracoval problematku distribuovaných řídicích systémů. Následně vytvořil didaktckou 
modelovou úlohu automatzace výrobního procesu, která začíná uživatelským zadáním a jeho analýzou pomocí jazyka UML. 
Dále využitm programu pro generování kódu, který vytvořil v Javě a implementace vygenerovaného kódu na platormě sítě 
PLC včetně SCADA a diagnostky. Softare spojující analýzu zadání včetně lexikální analýzy a návrh systému, který využívá 
předdefnované struktury, které je možné označit jako doménově orientovanou počítačovou ontologii pro návrh 
automatzovaných řídicích systémů. Se navazujícím generováním kódu představuje špičkový koncept automatzace výroby, 
který je samostatnost v souladu s koncepcí Průmysl 4.0, která perspektvní metody v automatzaci zastřešuje. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

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

Práce je z formálního hlediska na odpovídající úrovni. 
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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.

Zdroje jsou  korektně uváděny, jejich počet odpovídá diplomové práci. Pozitvně hodnot využit funkcí LaTeXu pro 
automatzaci práce se zdroji v textu.

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.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

V práci student ověřil nový koncept generování kódu pro řídicí systémy na základě výstupů analýzy uživatelského 
zadání. Na poli řídicích systémů využil nástroje pro softarové inženýrství. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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