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Struktura práce 

Teoretický úvod i popis realizační části jsou rozvedeny v dostatečné míře. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují, označení kapitol a obrázků je přehledné. Na začátku je uveden přehledný seznam obrázků, tabulek a 
seznam použitých zkratek. Obrázky jsou zpracovány kvalitně. Vhodné je též zařazení dokumentárních fotografií 
pracoviště. Jazyková úprava je na dobré úrovni. Práce obsahuje minimum překlepů. 
 
Výběr a využití studijních pramenů 

Student zmiňuje obsáhlý seznam studijních pramenů. Uvedené zdroje považuji za vhodně zvolené a jejich 
množství za dostačující. Značení zdrojů převzatých prvků je v textu zřetelné a jasně jsou odlišeny vlastní 
poznatky od převzatých. 
 
Výsledky práce a realizační výstup 

Problematiku řešenou v předkládané diplomové práci považuji za aktuální. Zvolený postup řešení považuji za 
správný. Student vypracováním výše uvedené diplomové práce prokázal dostatečné teoretické znalosti, které 
následně správně aplikoval v realizační části. Práce uvedenému zadání odpovídá v plném rozsahu. Cíle 
diplomové práce student bezezbytku splnil. Diplomová práce bude dále sloužit jako návod pro konfiguraci a 
testování zařízení využívajících komunikačního protokolu normy IEC60870-5 na Oddělení programování ochran 
v ABB, EPMV Brno, což představuje značný přínos pro praxi. 

1) Jaký je rozdíl mezi single-point a double point signálem? Jaká je výhoda použití double-point signálu? 
2) Na straně 38 je ve spojitosti s protokolem IEC60870-5-103 zmíněna hvězdicová topologie. Popište 

hvězdicovou topologii; jaké mohou být jiné způsoby zapojení? 


