
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce Bc. Tomáše Benetky se zabývá zajímavou, aktuální a z praktického hlediska významnou 
problematikou rozboru a využitelnosti konstrukčních softwarů. 

  

1. Aktuálnost zvoleného tématu 

 

V úvodu práce jsou uvedeny jednotlivé standardy, které sice nejsou povinné, ale pouze doporučující a mnoho 
konstruktérů si je také osvojilo pro praktické použití. 

V teoretické části je provedena rešerše jednotlivých konstrukčních softwarů, které současný trh nabízí, přičemž 
rozdělení programů je provedeno logicky. Rozbor je proveden na základě automatizace funkcí, tj. minimalizace 
konstrukční doby a maximalizace opakovatelnosti jednotlivých částí schémat.  

2. Zpracování diplomové práce 

 

a) Postup řešení problému 

Použité metody zpracování zahrnují popis a rozbor současného stavu poznatků v oblasti konstrukčního 
softwaru. V návaznosti na tuto problematiku je vybrán konstrukční program EPLAN, pro který je následně vytvořen 
návod na instalaci, včetně popisu jednotlivých funkcí a nastavení.  

b) Systematičnost, přehlednost, formální úprava, jazyková, terminologická a grafická úroveň 

 Kromě obvyklých počátečních pasáží, obsahujících úvod, obsah, cíl práce, seznam použitých symbolů 
a zkratek, až po závěr se seznamem použité literatury, je práce přehledně rozdělena do několika kapitol, které jsou 
dále logicky členěny do podúrovní s několika podkapitolami, tudíž má práce přehlednou skladbu a ucelený 
charakter. Autor nezabíhá do zbytečných podrobností a vhodně uvádí odkazy na použitou literaturu. 
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3. Význam diplomové práce 

 

Samotný význam diplomové práce přináší kapitola číslo 3 Vzorový projekt, která se zabývá zpracováním 
dokumentace pro „vzorový projekt myčky“ v programu EPLAN Education. Projekt byl kompletně přepracován a jsou 
doplněny jednotlivé chybějící části. K projektu byly vytvořeny kompletní materiálové podklady, včetně potřebných 
souborů pro program EPLAN.  

4. Závěr 

 

Bc. Tomáš Benetka splnil stanovené cíle diplomové práce. Tato práce neobsahuje nové poznatky, ale její 
hlavní přínos je ve vytvořeném vzorovém projektu, včetně vytvořených návodů na jednotlivé cvičení v programu 
EPLAN Education pro předmět XEPL. Diplomat prokázal schopnost samostatné práce. Z výše uvedených důvodů 
diplomovou práci  
 

d o p o r u č u j i  k  o b h a j o b ě . 
 
 
 
 
 

Otázky k obhajobě: 
 
1. Proč je vybrán program EPLAN, co považujete za jeho hlavní výhody a nevýhody? 
2. Aplikovatelnost získaných dovedností pro praxi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 28. května 2018 

Oponent diplomové práce 
 

 

Ing. Roman Šprlák, Ph.D. 


