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Na začátek bych doplnil úvod diplomové práce (dále jen DP). Jako systémový inženýr firmy Yokogawa 

jsem se několikrát setkal s požadavky zákazníka na údržbu, popřípadě modifikace aplikačního 

software, pro PLC FA-M3. Jedním z nich byla také firma Daikin. Požadavek od tohoto zákazníka 

víceméně vyžadoval na nějakou dobu plné nasazení jednoho zaměstnance, což nebylo z praktického 

hlediska splnitelné. Proto se varianta využití DP pro tento účel jevila jako jediné možné řešení.  

I když je v současné době již kolem 30 instalací tohoto PLC systému v České republice, přesto je 

téměř nulová technická podpora ze strany Yokogawy pro tento produkt. Autor DP to měl v tomto 

směru velmi ztížené, protože veškeré informace čerpal pouze s poskytnuté technické dokumentace 

bez jakéhokoliv školení pro práci s tímto PLC. A projít tisíce stránek anglického textu není úkol zrovna 

lehký. 

Z mého pohledu je zpracování a rozdělení DP velmi přehledné a jednotlivé kapitolu jsou logicky 

uspořádány.  

Kapitola technologie testování klimatizací. Jednoduchý, přehledný popis. 

Kapitola programovatelný automat FA-M3.  Stručný, ale velmi dostačující přehled a popis 

hardwarových možností FA-M3 s referencí na dotčenou technologii. Z popisu je zřejmé jaké jsou typy 

CPU, možnosti komunikace a rozšíření FA-M3, typy vstupně/výstupních modulů. Detailnější popis si 

zaslouží PID modul, což autor DP také učinil  

Kapitola Widefield3. Jsou zde uvedeny hlavní rysy vývojové prostředí FA-M3. V této kapitole by měl 

být autor podrobnější. Alespoň na stejné úrovni, která byla věnována hardwarové části. Přece jenom 

DP je zaměřena na softwarové řešení, než na hardwarové. Popsání možností ladících funkcí a on-line 

modu je z mého pohledu potřebné. Předpokládám, že online módu pak bylo následně využito při 

řešení problémů.  

Kapitola dokumentace programu. Velmi srozumitelně je zde popsán každý programový blok. Velmi 

oceňuji to, že je zde uveden i část programového kódu pro lepší orientaci v aplikačním software. Tato 

kapitola poskytuje velmi rychlý přehled o aplikaci a orientaci v ní.  Programové bloky jsou pak dále 

detailněji popsány v přílohách pomocí vývojových diagramů. 

Kapitola Problémy a jejich řešení. Je zde proveden velmi pečlivý rozbor identifikovaných problémů, 

ve které části programového kódu se daný problém nachází a jaké bylo řešení pro jeho odstranění.  

V této kapitole autor musel být, a také byl, nesmírně pečlivý. 

Závěr bych rozvedl do několika bodů.  

Veškerá dostupná dokumentace pro FA-M3 je v angličtině a vše tedy musel autor překládat. Není 

jednoduché pro člověka bez praxe přeložit specifické technické výrazy. U této DP musím konstatovat, 

že kvalita překladu, až na nějaké drobnosti, je velmi vysoká.   

Autor se také velmi dobře zorientoval v technické dokumentaci firmy Daikin (zapojovací výkresy 

rozvaděčů PLC), které bylo nutné nastudovat v souvislosti s analýzou aplikačního software.  

Po stránce zpracovaní tématu a rozboru FA-M3 bych DP hodnotil jako skvělou. Především bych chtěl 

vyzdvihnout její obrovský praktický přínos. Varianta využití DP pro řešení problémů ve firmě Diakin se 



ukázala jako skvělé řešení, které bylo kvitováno nejenom firmou Yokogawa, ale především koncovým 

zákazníkem firmou Daikin. Osobně mohu potvrdit pozitivní reakci firmy Daikin. 

A souhlasím také s tím, co bylo zmíněno v závěru, že tato DP může sloužit jako materiál pro 

seznámení s FA-M3. Škoda jen, že nebylo věnováno více prostoru pro vývojové prostředí. 

Celkově se tedy jedná o výbornou diplomovou práci. 
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