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Posudek oponenta diplomové práce 
 
 

na Bc. Martina Žiaka, 
 
který vypracoval diplomovou práci na téma:  
ŘÍZENÍ BALÍCÍHO STROJE POMOCÍ SAFETY PLC  
 
 

Autor se ve své diplomové práci věnoval řízení horizontálního hadicového 
balicího stroje, analýze bezpečnosti, návrhu jednotlivých řídicích komponent a také 
tvorbě příslušného programového vybavení. Již ze zadání této práce je patrné, že se 
jedná o náročný projekt, který vyžadoval důkladné nastudování příslušných norem, 
dokumentace a také osvojení si ovládání široké škály podpůrných projekčních 
softwarů. 

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v rozsahu 119 stran včetně příloh 
a je strukturována (mimo úvodu a závěru) do šesti kapitol, ve kterých se autor 
podrobněji věnuje teoretickému rozboru a návrhu jednotlivých témat podle pokynů  
pro vypracování diplomové práce. 

 První technická kapitola popisuje funkci balicího stroje, rozbor bezpečnosti a 
návrh servopohonů. Popis funkce stroje i následný rozbor bezpečnostních rizik je 
proveden dostatečně důkladně s ohledem na zvolenou metodiku. Přesto by bylo 
vhodné, pro lepší pochopení, doplnit tento popis blokovým schématem stroje, ze 
kterého je patrné, kde se uváděné nebezpečné zóny stroje nacházejí. A také formou 
tabulky, jaké opatření je v dané zóně použito pro zmírnění vznikajícího nebezpečí. 
Bezpečnostní analýza je provedena dostatečně důkladně a týká se nejen samotného 
provozu stroje, ale také jeho transportu. Při verifikaci navržených řídicích komponent 
autor prokázal znalost nástroje Safety Evaluation Tool. Závěr této kapitoly je věnován 
návrhu servopohonů podle mechanického zadání. Logicky by se tento návrh hodil 
spíše do následující kapitoly věnované návrhu řídicího systému. Při návrhu pohonů 
bylo nutné plně ovládnout práci s návrhovým softwarem Sizer. 

Další dvě kapitoly se věnují návrhu konceptu řízení a jeho popisu. Zde jsou 
poměrně důkladně popsány jednotlivé komponenty systému a důležité funkce jako 
např. Shared Device nebo ProfiSafe. Tato část je hodně teoretická a vyžadovala 
nastudování relativně rozsáhlé technické dokumentace. 

Pátá kapitola popisuje postup tvorby bezpečnostního programu pro PLC, který 
vychází z předchozí teoretické analýzy bezpečnostních rizik. Program byl vytvořen 
v prostředí TIAportál a opět bylo nutné zvládnout jeho ovládání a programování 
v tomto prostředí. Vytvořený bezpečnostní program je přehledně strukturovaný a 
funkční, což bylo také prakticky ověřeno. 



V následující kapitole se autor věnuje tvorbě vlastního programu pro ovládání 
balicího stroje a to podle standardu OMAC. S výhodou jsou použity standarní 
knihovny jako např. management stavů. Postup návrhu vačky je teoreticky podrobně 
zdokumentován a správnost funkce opět prakticky ověřena. Jsou zde popsány aspekty 
vytvořeného programu a text působí dojmem, že autor zde předpokládá, že čitatel už 
má určitou znalost celé problematiky. 

Celý projekt je doplněn návrhem uživatelského rozhraní pro ovládání stroje, 
které logicky doplňuje celý projekt. 

Předložená diplomová práce prokázala schopnost autora nastudovat příslušnou 
problematiku, osvojit si poměrně velké množství různých podpůrných softwarových 
nástrojů a získané znalosti a poznatky aplikovat na reálném zařízení. Práce splňuje 
všechny body zadání a svědčí o vysokém stupni znalosti příslušné problematiky. 
Z hlediska struktury práce by bylo lepší strukturování do bloků teorie-návrh -
realizace. Pro lepší pochopení popisované problematiky by místy pomohlo doplňující 
blokové schéma či doplňující grafické vysvětlení. Přesto práce má logické uspořádání 
a směřuje k zadanému cíli. 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací 
jak po formální tak po obsahové stránce, proto ji mohu doporučit k ústní obhajobě,  
s navrženým hodnocením výborně. 

 

 
 
V Tišnově, dne 29.5.2017      Ing. Radek Novotný 

    oponent 
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