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Diplomová práce má 9 kapitol a lze ji tematicky rozdělit do 3 částí. V první části popisuje 

problematiku funkční bezpečnosti a její aplikaci v různých technických oborech, dále popisuje vybrané 

partie spolehlivosti. Ve druhé části předkládá diplomová práce metodologii řešení aplikovanou pro 

stanovení SIL snímače tlaku XMP i a dále popis snímače XMP i. Třetí část diplomové práce obsahuje 

vlastní řešení, diskusi výsledků a závěrečné shrnutí včetně doporučení k dalšímu postupu pro certifikaci. 

 

Přístup studenta ke zpracování DP 

Student v DP rozvíjel téma funkční bezpečnosti zahájení v semestrální práci, které aplikoval na 

konkrétní technické zařízení reprezentované snímačem tlaku XMP i. K řešení přistupoval aktivně, 

na konzultace byl vždy připraven. Diplomovou práci vypracoval samostatně a akceptoval připomínky 

vedoucího i konzultanta. Je třeba podotknout, že téma semestrální práce a DP znamenalo, že student 

musel nastudovat velkou část problematiky spolehlivosti a funkční bezpečnosti, které v tomto rozsahu 

nejsou v ČR na žádné vysoké škole přednášeny. K tomu pak dále musel aplikovat celou řadu norem 

spojených s touto problematikou. To na studenta kladlo vysoké nároky.  

 

Splnění hlavních cílů DP 

Student splnil zadání práce ve všech jejich bodech. Po provedení rešerše problematiky funkční 

bezpečnosti, metod spolehlivosti a souvisejících norem, zvolil vhodnou posloupnost metod potřebných 

ke stanovení integrity bezpečnosti hardwarové části snímače tlaku XMP i vybraného jako 

reprezentativního zástupce snímačů tlaku BD SENSORS, s.r.o. Praktickou aplikací těchto metod pak 

prokázal, správnost zvolené metodologie řešení. Rovněž k řešení problematiky software snímače tlaku 

XMP i správně navrhl postupy vedoucí k eliminaci softwarových chyb a potřebné pro dosažení 

požadované úrovně funkční bezpečnosti snímače (SIL 3). Student sice v hlavním textu neuvedl 

explicitně specifikaci technické dokumentace a dokladů potřebných pro certifikaci, ale uvedl je 

v příloze A a v závěrečné kapitole (dokumentace zajišťování kvality). Hlavni cíle DP byly tedy beze 

zbytku splněny. 

 

Úroveň práce 

Text zprávy je vhodně uspořádaný a srozumitelný. Teoretická část obsahuje dostatečný teoretický 

podklad pro následné zpracování spolehlivostních analýz a provozních dat se záznamy o poruchách 

snímačů. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, pouze bych vytkl některé dílčí nedostatky, 

mezi které řadím: 

 2 x stejný název obrázku (obr. 18 a obr. 19), 

 nepřesné označení normy na obr. 20 (místo IEC 1025 má být ČSN EN 61025), 

 nejednotnost grafické úpravy v seznamu zkratek, kdy anglické termíny jsou od českých odděleny 

pomlkou nebo jsou v závorce, 

 v 7.3.1 je v první větě analýza FMEA, přičemž se prováděla analýza FMECA. 

 

Výsledky práce jednoznačně prokazují, že je reálné, aby společnost BD SENSORS splnila požadavky 

potřebné pro udělení certifikátu SIL 3 pro snímač tlaku XMP i.  Práce může vhodně posloužit 



společnosti jako další impuls pro systematické řízení spolehlivosti, detailnější sběr provozních dat 

a jejich následné zpracování k prokazování úrovně funkční bezpečnosti dalších typů snímačů 

 

Otázka k diskuzi 

Které konkrétní změny ve sběru dat byste společnosti BD SENSORS doporučil a jak by tyto změny 

souvisely s možným vyhodnocením spolehlivostních ukazatelů? 
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