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který vypracoval diplomovou práci na téma: 

POUŽITÍ STANDARDU ISA95 NA AUTOMATIZOVANÉM BARMANOVI  

Cílem posuzované diplomové práce byl návrh a implementace standardu ISA-95 na zařízení 

automatizovaného barmana.  Práce měla, dle pokynů v zadání, obsahovat teoretickou a praktickou část, 

věnující se problematice standardu ISA-95. Diplomant zvolil pro tento úkol využití softwarových 

nástrojů společnosti Rockwell Automation a již existujícího zařízení automatizovaného barmana.  

V úvodu práce je nastíněna problematika standardu ISA-95. Autor v této části čerpal 

především z literatury. Obrazně popisuje strukturu standardu a poměrně detailně rozebírá jednotlivé 

modely, které doplňuje praktickými příklady. Je třeba každopádně vyzdvihnout dobrou práci 

s literaturou. 

V další části práce se autor věnuje popisu pojmu Průmyslová inteligence. Teoretický úvod je 

v pořádku, avšak při popisu jednotlivých softwarových aplikací společnosti Rockwell Automation, 

které se dají využít nebo jsou potřeba k aplikaci standardu ISA-95, je mnoho nepřesností nebo mylných 

informací. Jako příklad uvedu tvrzení, že FT Energy Metrix nebo FT VantagePoint je služba, což není 

pravda. Jsou to softwarové aplikace.  

V kapitole č. 4 je v úvodu stručně a přehledně popsán model automatizovaného barmana, 

včetně principu řízení automatem AC1421 firmy IFM. Autor správně navrhuje úpravu programu na 

dávkové řízení.  V odstavci 4.2 však autor nevěnoval dostatečnou péči studiu významu určitých slov a 

spojení, které v práci používá. Pojem „operační systém Server od společnosti Windows“ nesvědčí 

zrovna o přehledu v oblasti počítačových technologií. Na výsledek práce to samozřejmě nemá zásadní 

vliv, ale vysokoškolsky vzdělaný člověk by měl používat odborné výrazy správně. Zbytek čtvrté 

kapitoly autor vyplnil popisy instalací jednotlivých softwarových aplikací a komponent, což je asi pro 

čtenáře vcelku nedůležité.  

Kapitola 5 je věnována komunikačnímu modelu. Autor názorně popisuje, jak propojil 

jednotlivé komponenty celé aplikace pomocí komunikace Ethernet. Detaily, jak se nastavovaly 

jednotlivé komunikace, opět nejsou nutné.  

Přestože návrh dávkového řízení nebyl přímo zadáním diplomové práce, je třeba ocenit 

autorovu schopnost poprat se s nastalou situací, kdy musel vymyslet, jak co nejefektivnějším způsobem 

propojit již hotové sekvenční řízení barmana automatem IFM s FT Batch softwarem pro dávkové 

řízení. Použití řídicího systému CompactLogix bylo dobrou volbou.  

V sedmé a osmé kapitole se diplomant věnuje samotné implementaci a ověření funkčnosti 

implementace standardu ISA-95. Tato část práce je z hlediska obsahu a splnění zadání nejvydařenější a 

nutno říci, že kompenzuje formální nedostatky v části teoretické. Autor prokázal správné pochopení 

funkcí jednotlivých použitých softwarových aplikací, provedl jejich instalaci a nastavení, což není 

mnohdy vůbec jednoduché. Následně vytvořil konkrétní model podniku dle standardu ISA-95 a sadu 

reportů vztahujících se k různým indikátorům výkonnosti (Kpi).  

Co je však vůbec nejdůležitější, je to, že dokázal využit těchto indikátorů k analýze výrobního 

procesu (vytvoření dávky nápoje barmanem) a navrhnout možná opatření ke zlepšení. Toto je hlavní 

důvod, proč jsou tyto systémy zaváděny.  

Závěrem lze konstatovat, že diplomant v hodnocené práci prokázal schopnost analýzy určitého 

problému, navrhl jeho řešení a v praktické části pak vytvořil i konkrétní funkční řešení. Tím zcela 

vykompenzoval nedostatky v teoretické části, zmiňované výše. Hodnocená práce celkově svědčí o 

inženýrských schopnostech diplomanta. 
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