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Příloha č. 2 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

 
na p.:       Dominika Berčíka   

 

který vypracoval bakalářskou práci na téma:  Demonstrační úloha Ochrana motoru s MODBUS/TCP  

 

Zadání bakalářské práce znělo provést rešerši informačních zdrojů s tématem průmyslové sítě 

MODBUS/TCP a Ethernet/IP a seznámit se s vybavením laboratoře. Na základě získaných znalostí 

potom připravit demonstrační panel, na kterém lze provádět testy motoru včetně automatizovaného 

měření. Součástí práce je i softwarové vybavení pro řídicí počítač demonstračního panelu. 

Teoretická část úlohy popisuje komunikační standardy MODBUS/TCP a Ethernet/IP. Zde, celkem 

logicky, autor shrnuje základní principy uvedených komunikačních protokolů a rovněž zmiňuje rozdíly 

mezi nimi. Poté následuje popis jednotlivých přístrojů, použitých v praktické části práce.  

Zde bych ocenil práci s literaturou, důsledné uvádění zdrojů a strukturovanost textu. 

Praktický návrh a realizace demonstračního panelu jsou popsány poměrně přehledně. Kladně se lze 

vyjádřit o přílohách, které výborně doplňují informace v samotném textu bakalářské práce. V poslední 

části je potom připravena úloha pro další studenty, kteří se na základě informací z bakalářské práce 

rychle seznámí jak s teoretickými základy, tak i s praktickou realizací úlohy a nastavením využívaných 

přístrojů. 

Jako mírně slabší ovšem hodnotím jazykovou úroveň práce. V textu je poměrně velké množství chyb 

gramatického rázu a rovněž by neškodilo lépe zformulovat některé odstavce. Například oddíl 3.1.2 

Zapojení motoru (strana 20) uvádí relativně velké množství podrobností, ale celkově jde z hlediska 

poskytnutých informací o část spíše nepřehlednou. 

Z odborného hlediska autor ukazuje znalost problematiky. A to zejména v částech týkající se 

komunikace a přípravy software pro řídicí PLC. Jde sice často o zpracování informací z jiných zdrojů, 

ovšem právě znalost problematiky umožňuje autorovi vybrat části důležité pro dokončení práce a 

přípravu úlohy pro další studenty. 

Jen doplňuji, že požadavek na využití dostupných externích zdrojů byl i v zadání práce a nelze jej tedy 

hodnotit nikterak negativně. 

Celkově bych práci ohodnotil klasifikačním stupněm B. 

 

 

 

Klasifikace : velmi dobře 

 

V Kolíně dne: 17. 6. 2020      Petr Drahota 

    oponent 

(jméno + podpis) 


