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Diplomová práce se zabývá spolehlivostí diagnostiky vakuových vývěv. Jejím cílem je 

přinést informaci o efektivitě procesu testování a doporučit nové testovací limity. 

Teoretická část popisuje obecná fakta o diagnostice v průmyslu a její význam pro 

zlepšování výroby.  

Praktická část práce se zabývá již samotným způsobem testování a hraničními limity, 

které klasifikují shodný a neshodný produkt. Dále z testovacích dat byl vytvořen pomocí 

neuronových sítí model pomocí, kterého dojde ke zpřesnění klasifikace. Výsledkem práce je 

diagnostický program, která porovnává stávající výsledky testování s nově vytvořeným a 

doporučeným testováním.  

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

V diplomové práci se v kapitole 6.2 a 7.2 je špatné číslovaní nadpisu nebo chybí úplně. 

Na straně 65 a 66 ze zbytečně dlouhá tabulka, stačilo je poukázat ty řádky, které jsou vybrány. 

Obrázky číslo 47 až 51 jsou stejné, postačil by pouze jeden.  Od strany 81 až po konec práce je 

zde rozdílné formátování textu na stránce.  

Diplomová práce po obsahové stránce je dobře zpracována. V práci se ojediněle nacházejí 

chyby a překlepy, které nijak nenarušují smysluplnost a návaznost textu. 

  

Dotazy na autora k obhajobě: 

 Jak byla vytvořena trénovací množina pro neuronové sítě? 

 Popište, jak funguje převod s vygenerovaného kódu ze statistiky do kódu jazyka C#. 

 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Úprava a jazykové vyjadřování jsou na dobré úrovni. 

Diplomant splnil všechny body v zadání diplomové práce. Práce odpovídá obsahem i formou 

předpisům pro diplomové práce. 

 

Celkové hodnocení práce :   „výborně“ 

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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