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Student měl vypracovat bakalářskou práci na téma simulátor parkovacího domu, kde musel provést 
rešerši literatury, vytvořit samotný simulátor parkovacího domu a pak vytvořit k simulátoru řídicí 
aplikaci i vizualizaci. Zadání je na odborné i časové stránce dostatečně náročné pro bakalářskou práci.  

Autor provedl detailní rešerši dané tematiky (kapitola 2), má popsané mechanické i automatické 

parkovací systémy různých typů. Jednotlivé druhy jsou znázorněny i pomocí obrázků a dostatečně 
popsány. U mechanických systémů zřejmě kvůli nepozornosti autora došlo k výměně popisu 
dvoupilířového na popis čtyřpilířového systému. Toto opomenutí není z hlediska samotné realizace 

simulátoru a řídicího systému důležitý. 

V kapitole 3 najdeme celé řešení simulátoru i řídicího algoritmu dohromady. Namísto využití externího 

PLC pro řízení systému, autor vše realizoval v PLC uvnitř black boxu. Z technologického hlediska je 

toto řešení postačující.  

V kapitole 3 jednotlivé podkapitoly popisují detailně kód v PLC. Nachází se tady popis jak řídicích, tak 
simulačních bloků. Řídicí proces i simulace jsou rozděleny do několika částí: proces zaparkování, 

proces vyparkování, vpuštění vozidla na parkovací plošinu, inicializace časovačů podle vstupů 
z vizualizace, blok celkové inicializace a taky blok na hledání nejbližšího volného parkovacího místa i 

zaparkovaného auta.  

Autor během vytváření simulátoru i řídicího programu používal jazyky ladder diagram a strukturovaný 

text, podle potřeby konkrétní funkce.  

Styl programování je sice trochu složitý, některé funkční bloky by se dali sloučit, jako třeba pro 
vypočítání pozici plošiny jak na ose x, tak na ose y. Projekt obsahuje též nepoužité funkční bloky a 
taky nevyužité proměnné. Popisování každého řádku programu v jednotlivých kapitolách by nebylo 

nutné, stačilo by uvést funkci daného funkčního bloku.  

Kapitola 4 obsahuje popis a realizaci vizualizace. Zadání bylo splněné. Dle vyjádření autora by se 
vizualizace dala vylepšit použitím lepšího vizualizačního programu, co v případě daného panelu není 
možné – jelikož ho lze programovat jenom v prostředí Connected Components Workbench, co autor 

používal. I když po funkční stránce program funguje, graficky by to mohlo vypadat líp – možnosti 
panelu autor plně nevyužil.   

Vytvořená práce rozhodně svědčí o bakalářských schopnostech studenta, samostatnou prací dokázal 

vytvořit simulaci i řídicí algoritmus pro parkovací dům. Na základě předložené bakalářské práce, 
připojeného kódu a vizualizaci vidím schopnosti autora pro programování PLC a vytváření vizualizaci 
jako dobré.  

 

Otázky:  

1. Vysvětlete prosím rozdíl mezi dvou a čtyřpilírovým parkovacím systémem.  

2. Jaký je rozdíl mezi uživatelským funkčním blokem a uživatelskou funkcí ve vývojovém 
prostředí? Které uživatelské funkční bloky byste mohl převést na funkce? 

 

 


