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na p.: Bc. Stanislava Goryla, 
 

který vypracoval diplomovou práci na téma:  

Řízení modelu výtahu s průmyslovou sběrnicí AS-Interface 

Cílem posuzované diplomové práce bylo vytvořit a ověřit řídicí algoritmus pro 

řízení osobního výtahu. Vzhledem k faktu, že diplomant již ve své bakalářské práci 

pracoval s uváděným modelem výtahu a v podstatě v této diplomové práci navázal na 

svou předešlou činnost, lze náročnost této práce po stránce odborné i časové hodnotit 

jako středně náročnou.  

Nicméně je třeba vyzdvihnout velmi dobrou strukturovanost a přehlednost celé 

práce.  Na úvod je velmi jednoduše a srozumitelně popsána problematika výtahů. 

V popisu stávajícího modelu výtahu se diplomant poněkud detailněji zaměřil na 

jednotlivé části, aby bylo jasné, s čím pracoval. Následující teoretická stať, věnovaná 

legislativě, nás uvádí do světa norem a používaných názvosloví. Na jejich základě pak 

v závěru této části diplomant velmi názorně provedl porovnání vlastností svého 

„laboratorního“ modelu s požadavky na reálný výtah a navrhl některá opatření, jak 

svůj model upravit, aby těmto legislativním požadavkům vyhověl.  

Ve třetí části své práce se diplomant věnuje problematice řízení výtahů, 

popisuje názorně jednotlivé typy řízení a nutno poznamenat, že z uvedených 

informací i laik pochopí, jak takové řízení výtahu probíhá.  

Čtvrtá, po praktické stránce nejvýznamnější část, je věnována tvorbě 

uživatelského programu řízení výtahu. Zde je nutno vyzdvihnout objektový přístup 

k tvorbě celé aplikace, kde je velmi vhodně použito funkčních bloků (Add-on 

instrukcí) a je i vysvětleno proč. Úloha je rozdělena do dvou částí, což opět přispívá 

k přehlednosti a lepší následné údržbě, či modifikaci celého řešení. Následné popisy 

jednotlivých instrukcí svědčí o tom, že znalosti diplomanta v uvedené problematice 

jsou na velmi dobré úrovni. Ocenit je nutno i návrhy diplomanta využít části jeho 

řešení pro laboratorní úlohy v rámci výuky dalších studentů. 

V poslední části diplomant ukázal, že má zkušenosti a talent i v oblasti 

vizualizace, která je dnes nedílnou součástí automatizace. Přehledná a jednoduchá 

grafika s prvky diagnostiky a simulace umožňuje velmi komfortně ovládat zmiňovaný 

model výtahu. 

Práce ve své podstatě nemá vážné nedostatky. V úměrném množství je použito 

citací z literatury, přijatá koncepce řešení je přehledná, na počátku jasně definovaná a 

poté je dodržena posloupnost jednotlivých částí.  

Závěrem lze konstatovat, že diplomant v hodnocené práci prokázal schopnost 

analýzy určitého problému, schopnost návrhu na řešení daného problému a 

v praktické části pak vytvořil i konkrétní řešení, včetně jeho dokumentace a 

prezentace. To vše svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. 
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