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ABSTRAKT 

Bakalářskou práci jsem pojal prostřednictvím absolvování individuální odborné praxe ve firmě 

Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. V této firmě jsem se zabýval především 

práci s modulem, který byl osazen procesorem SC23 od firmy Beck. Na desce se nacházely 

například porty pro USB zařízení, pro sériovou linku (COM), slot pro SD kartu. Mým úkolem 

bylo nastudování všech potřebných materiálů vztahující se k tomuto modulu a následné zajištění 

komunikace periferních zařízení připojených prostřednictvím těchto portů. Bakalářská práce je 

rozdělena do několika kapitol. Po krátkém úvodu zde uvedu charakteristiku firmy, zadané úkoly 

a jejich řešení. Závěrečné kapitoly jsou zaměřené na znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia a uplatněné ve firmě. Nechybí ani celkové zhodnocení praxe. Samotný modul se bude 

následně využívat u výrobní linky v závodu. 

Klíčová slova: Beck SC23, USB, SD karta, LCD display, COM port, Continental, Frenštát pod 

Radhoštěm, programovací jazyk C, sběrnice I2C, sběrnice SPI, Ethernet 

ABSTRACT 

This bachelor thesis was carried out during my special practice with Continental Automotive 

Systems Czech Republic s.r.o., where I focused on work with the module set by Beck processor 

SC23. The board was equipped with USB ports, serial line port (COM), SD card slot and others. 

My task was to get acquainted with all the necessary materials concerning the product and then 

to arrange for communication of peripheral devices connected by means of those ports. The 

work consists of several chapters. A short introduction is followed by a brief profile of the 

company, the set tasks and their accomplishment. The final chapters deal with the knowledge 

and skills acquired during my studies and employed in my practice with Continental 

Automotive Systems. In addition to that, there is general evaluation of the practice. The above 

mentioned module is to be used at the assembly line in the factory.  

Keywords: Beck SC23, USB, SD Card, LCD Display, COM port, Continental, Frenštát pod 

Radhoštěm, The C Programming Language, I2C Bus, SPI Bus, Ethernet  
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce byla realizována formou odborné individuální praxe ve firmě věnující se 

výrobě mechanických a elektronických systémů a subsystémů pro automobilový průmysl. 

Cílem této bakalářské práce je popsat úkoly zadané ve firmě a následně ukázat řešení. Je zde ve 

zkratce popsán modul desky s procesorem SC23 od firmy Beck, se kterým jsem byl takřka po 

celou dobu vykonávání odborné praxe ve styku. Samotná práce je rozdělena do šesti kapitol. 

V první kapitole budu popisovat firmu Continental, její odborné zaměření. Tato firma nemá 

pobočky pouze v České republice, proto zde pomocí několika vět uvedu, jak si tato společnost 

vede ve světě. Následuje charakteristika závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm, mém působišti. 

Další kapitola je zaměřena na popis zadaných úkolů, které jsem dostal v průběhu praxe. Uvedu 

zde charakteristiku modulu, se kterým jsem pracoval. Seznámím Vás s procesorem osazeným na 

desce modulu a popíši periférie, které je možno k této desce připojit. 

Následuje část věnující se samotnému řešení zadaných úkolů. Ukážeme si zde postup, jakým 

způsobem bylo řešení realizováno. Nebudou chybět ani ukázky zdrojového kódu psané v jazyce 

C. Budou to však pouze krátké části, které demonstrují užití tohoto jazyka a které mají přiblížit 

zvolený postup řešení. 

Obsahem dalších dvou kapitol jsou teoretické a praktické dovednosti získané v průběhu studia, 

které byly uplatněny v průběhu samotné praxe a také znalosti či dovednosti, které mi při 

průběhu praxe scházely. 

Poslední kapitola je ryze hodnotící. Poohlédnu se zde po dosažených výsledcích v průběhu 

odborné praxe a po jejím celkovém zhodnocení. To bychom už ale předbíhali. Pojďme se 

nejdříve podívat na charakteristiku firmy, ve které jsem byl zaměstnán na pozici mimořádná 

výpomoc.  
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1 POPIS ODBORNÉHO ZAMĚŘENÍ FIRMY. 

1.1 Společnost Continental ve světě 

Continental AG (Automotive group) má sídlo v Německu, v Hannoveru. Tato společnost je 

celosvětovým předním výrobcem pneumatik, brzdových systémů, kontroly stability vozidla a 

dalších dílů pro automobilový a dopravní průmysl. Mezi zákazníky této firmy patří takoví 

giganti automobilového průmyslu, jako jsou BMW, Ford, Renault, Peugeot, Opel nebo Nissan. 

Firma Continental vyrábí jak mechanická zařízení (především pneumatiky, ale také brzdy nebo 

pásy), tak zařízení elektronická (centrální řídící jednotky, senzory). 

1.2 Odborné zaměření firmy frenštátského závodu 

Společnost Continental v České republice působí v závodech v Adršpachu, Brandýse nad 

Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově. Frenštátský závod 

Continental Automotive Systems Czech Republic se specializuje na výrobu elektronických 

systémů a subsystémů pro automobilový průmysl. Konkrétně na výrobu karoseriové 

elektroniky, řídících jednotek pro benzinové a dieselové motory, elektroniky pro palubní 

přístroje a senzory. Do okruhu zájmu patří také výroba elektronických zařízení, jako jsou klíčky 

do zapalování, řídící jednotky, posilovače brzd nebo klíčky na dálkové ovládání.  

1.3 Popis pracovního zařazení 

Byl jsem přidělen na oddělení technických služeb. V tomto oddělení se provádějí testy 

elektronických zařízení vyrobených ve firmě. Má činnost ve firmě Continental Automotive 

Systems se vztahovala k sepsání programů, které umožňovaly komunikaci vývojového modulu 

s okolím. Programy měly být napsány v jazyku C a doplněny přímo o instrukce procesoru Beck 

řady SC23, který nemohl coby řídící jednotka na modulu chybět. Mezi zařízení, která jdou k 

desce připojit, patří USB jednotka, SD karta, periferní zařízení obsahující COM port, zařízení 

obsahující CAN port (tuto komunikaci jsem nemusel řešit, neboť firma tento port neměla 

v úmyslu využívat). Deska taky obsahuje dvouřádkový LCD Displej, LED Diody. O samotném 

zadání a následném řešení budou pojednávat následující kapitoly.        
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2  ZADANÉ ÚKOLY  

Jak už to ve firmě, zabývající se mimo jiné programováním, chodí, první okamžiky praxe se 

věnovaly spíš administrativním věcem jako je zřízení uživatelského účtu na firemním počítači, 

přístup k administrátorským právům, založení identifikační karty zaměstnance, nainstalování 

potřebného softwaru. Po těchto peripetiích jsem se mohl vrhnout na samotnou práci. Jak již bylo 

napsáno výše, úkolem individuální odborné praxe pro mě bylo vytvořit programy realizující 

spojení modulu osazeného procesorem Beck s možnými periferiemi. Bylo třeba naprogramovat 

ovladače pro tuto desku.  

Dříve než začnu popisovat jednotlivé úkoly, je třeba si říct něco o samotném modulu a 

samotných perifériích. Modul můžeme vidět na Obrázku 1. 

 
Obrázek 1: Modul desky osazený procesorem Beck SC23 

Z obrázku jde vidět, jaké porty deska obsahuje. Jedná se především o rozhraní LAN (ethernet), 

3 x sériové rozhraní RS-232, 2 x CAN, USB, slot pro SD kartu, dvouřádkový displej po 16. 

znacích. Nemůže samozřejmě chybět konektor pro napájení samotné desky. Modul je osazen 

procesorem firmy Beck. Ten je zobrazen na Obrázku 2. 

 
Obrázek 2: Procesor Beck SC23 

Procesor je základní součástí počítače, čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává 

program. Základní parametry Becku SC23 jsou následující. Procesor pracuje s frekvencí 

96MHz, má paměť typu RAM s kapacitou 8MB a diskovou paměť 2MB. 
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2.1 Komunikace přes port COM 

Prvním úkolem bylo seznámit se s veškerými podklady přiloženými k modulu. Mezi tyto 

podklady patřily různé hardwarové a softwarové manuály stažené z internetu z oficiálních 

stránek Becku. Důležité byly dokumenty obsahující instrukce k samotnému procesoru Beck.  

Po prostudování potřebných dokumentů jsem dostal zadání, které znělo, abych rozchodil 

komunikaci přes sériové rozhraní RS-232. Hlavním úkolem bylo napsat prográmek, který 

dokáže posílat data (text) přes COM port. K ověření těchto dat měl být využit program 

HyperTerminal, který se nachází v nabídce Start operačního Systému Windows. Port COM je 

znázorněn Obrázkem 3.  

 
Obrázek 3: Port COM 

2.2 Scanner MS-4 

Po rozběhnutí komunikace přes port COM, bylo potřeba na tento port připojit Scanner MS-4 

(Obrázek 4). Scanner je zařízení umožňující převedení fyzické předlohy do digitální podoby. 

Konkrétně scanner MS-4 dokáže snímat čárové kódy. Je to v podstatě čtečka čárových kódů 

využívající paprsek laseru nebo laserové diody. Mým úkolem bylo tyto čárové kódy rozpoznat a 

hodnotu čárového kódu uložit do textového souboru.   

 
Obrázek 4: Scanner MS-4 

2.3 LED diody přes sběrnici I 2C 

Modul obsahuje také LED diody, které jsou připojeny přes sběrnici I2C. Bylo potřeba 

nastudovat tuto sběrnici a udělat program, který by dokázal rozblikat LED diody. Sběrnice 

používá sériovou datovou linku SDA a linku hodinového signálu SCL.  



 

8 
 

2.4 LCD Display přes sběrnici I 2C 

Další periférie, která komunikuje prostřednictvím sběrnice I2C, je LCD Display. Tento Display 

je dvouřádkový a na každém řádku je možno zobrazit až 16 znaků.  

 
Obrázek 5: dvouřádkový LCD Display 

2.5 SD karta přes sběrnici SPI 

S vývojem počítačové techniky začala firma Beck přidávat na vývojovou desku, od procesoru 

s označením SC23 a výše, také slot pro SD kartu (Obrázek 6).    

 
Obrázek 6: Slot pro SD kartu 

 
Obrázek 7: Samotná SD karta

 

Samotná SD Karta (Obrázek 7) je v dnešní době hojně využívaná pro svou minimalistickou 

verzi, pro snadné spojení k libovolnému zařízení (Plug and Play) i pro svou stále se zvětšující 

kapacitu. Úkolem bylo tuto kartu detekovat a přes programovatelné piny nastavit, jestli tato 

karta bude v režimu čtení/zápis nebo pouze v módu pro čtení. Po nainstalování potřebného 

ovladače pak dokázat z této karty přečíst nějaký textový soubor, popřípadě zapsat soubor 

s libovolným textem na SD kartu. 

2.6 USB rozhraní 

Obdobně jako u předchozích úkolů bylo nutné naimplementovat ovladač pro dané rozhraní. Po 

nainstalování ovladače bylo nutné dostat se na flash disk prostřednictvím USB portu. Bylo 

potřeba přečíst textový soubor obsažený na flash disku, popřípadě na disk něco zapsat.   
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3 ZVOLENÝ POSTUP ŘEŠENÍ ZADANÝCH ÚKOL Ů 

Při řešení zadaných úkolů byl uplatňován následující postup. Programy byly psány v jazyce C 

pomocí softwaru na programování Paradigm C/C++ Compiler. Programy napsané 

prostřednictvím tohoto softwaru byly zkompilovány do spustitelného souboru a tyto soubory 

byly postupně nahrávány do paměti na modulu. To bylo řešeno prostřednictvím FTP klienta 

pomocí ethernetového kabelu. V paměti se vytvořil soubor autoexec.bat, do kterého se napsal 

název spustitelného souboru. Samotné vykonání programu bylo spuštěno po restartování 

modulu. 

3.1 Komunikace přes port COM 

Po propojení desky modulu s počítačem přes sériové rozhraní RS 232 bylo možno sledovat 

komunikaci COM portu prostřednictvím programu HyperTerminal, jenž je součástí Windows. 

Než ale k samotné komunikaci mohlo dojít, musel se nejdříve sestavit jednoduchý prográmek, 

který by posílal data (text) na port. Procesor SC23 k tomu používá předem nadefinovanou 

funkci. 

fossil_putbyte(1,0x4B); 

První parametr zobrazuje číslo portu (muže nabývat hodnot 1,2,3), druhý samotný znak, 

zapsaný pomocí hexadecimální soustavy, zaslaný na port. V tomto případě posílám na port 

COM1 znak ‘K‘. Dříve než jsem na port mohl něco poslat, bylo potřeba port inicializovat. 

S příslušné dokumentace jsem si vyčetl podmínku, která byla nutná pro další práci s portem. 

if(fossil_init(port)!=0x1954){ 
       return false; 
   ...  

} 

Poté již stačilo v programu nastavit přenosovou rychlost a  paritu, zkopmilovaný program 

přenést pomocí FTP klienta do paměti na modulu a přes hyperterminál sledovat posílání znaku 

na port. Posílání jednoho znaku je nepraktické, proto jsem vytvořil metodu na posílání celého 

řetězce. Zasílaná data na port jsem si uložil do textového souboru. Deska obsahuje cekem 3 

COM porty. Přepínat se mezi nimi je možné pomocí propojky, známé spíš pod anglickým 

označením „jumper“.  



 

10 
 

3.2 Scanner MS-4 

Scanner MS-4 je periferní zařízení využívající k přenášení dat právě port COM. Po inicializaci 

samotného portu jsem se dozvěděl, že scanner se stává aktivním po tzv. startovacím spouštěči. 

Spouštěč je v podstatě řada po sobě jdoucích znaků, které jsou posílány na port. V případě MS-

4 se jednalo o tyto 3 znaky zapsané v hexadecimální soustavě:  

   fossil_putbyte(port,0x3C); 
   fossil_putbyte(port,0x12); 
   fossil_putbyte(port,0x3E);      

Samotné skenování by se dalo popsat do několika kroků. Nejprve oskenuji buffer (Vyrovnávací 

paměť pro dočasné uložení dat). Pokud data nejsou dostupná, scanner začne blikat. Jinak příjme 

další bajt. Výsledný nasnímaný čárový kód jsem uložil do souboru. Část metody je zobrazena 

níže. 

... 
ch1=fossil_getbyte(1); 

    if(ch1==-1){   //-1, pokud data nejsou dostupna  z bufferu 
        //bude blikat 
        //fprintf(fb,"Nic neprecetlo\n"); 
    } 
    else{  //jinak dalsi prijaty bajt 
         retezec1[pos1]=ch1; 
         ... 
         pos1++; 
      } 

3.3 LED diody přes sběrnici I 2C 

Dále bylo zapotřebí rozchodit sběrnici I2C. Tuto sběrnici nebudu dále popisovat, jelikož to není 

náplní mé bakalářské práce. Proto Vás tímto odkážu například na stránky internetové 

encyklopedie www.wikipedia.org, kde je o této ale i o následující sběrnici SPI informací dost. 

Přes tuto sběrnici jsou k procesoru připojeny i LED diody. Nejdůležitější u tohoto úkolu bylo 

přijít na adresy zařízení, které jsou ke sběrnici připojeny. Pro tuto skutečnost jsem mezi 

funkcemi podporující procesor Beck SC23 našel následující: 

I2C_scan(start_addr, end_addr); 

Parametry definují první a poslední adresu ve skenovaném rozsahu. Pomocí této metody jsem si 

zjistil všechny adresy, které byly v daném rozsahu nalezeny. Pro LED diody odpovídala adresa 
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hodnotě 70 hexadecimálně. Pak již stačilo na danou adresu zasílat data. Znaky bylo možné 

posílat pomocí metody  

I2C_transmit_char(char addr_slave,char char_out);   

,kde prvním parametrem byla adresa rozhraní pro LED diody, a druhým parametrem byl znak, 

který se má na diody poslat. Deska obsahuje celkem 8 LED diod (bitů), které dohromady 

znázorňují jeden bajt.   

3.4 LCD Display přes sběrnici I 2C 

Obdobně jsem musel postupovat i u LCD Displeje. Nejdříve bylo nutné zjistit adresu této 

periférie. Ta byla rovna hodnotě 72, vyjádřená v hexadecimální soustavě. Text na displeji byl 

rozmístěn na dvou řádcích. Display dovoloval zobrazit na jednom řádku maximálně 16 znaků. 

Pokud měl text více než 16 symbolů, musel se postupně posouvat a po skončení posledního 

znaku přejít na první. Hlavní smyčka byla realizována přes cyklus while. 

while(1){ 
     if(strlen(lcdText1) > 16){ 
       lcdScrollMessage(lcdText1, 0); 
     } 
     else{ 
       lcdPosXY(0, 0); 
       lcdWriteStr(lcdText1); 
 
       for(i = 0; i < (16 - strlen(lcdText1)); ++i)  
         lcdWriteByte(1, ' '); 

} 

3.5 SD karta přes sběrnici SPI 

Slot na SD kartu je k desce připojen přes sběrnici SPI. Po nastudování potřebné literatury bylo 

nutné, přes programovatelné piny, SD kartu detekovat a nastavit, jestli bude v módu pouze pro 

čtení, nebo jestli budeme moci na kartu i zapisovat. Po nainstalování ovladače SD karty jsem se 

musel dostat do paměti. V paměti jsem mohl používat příkazy, podporované procesorem Beck, 

určené pro správu složek a souborů. Například pro vytvoření nové složky se používá příkaz „md 

jméno_složky“. Ostatní příkazy nalezneme na oficiálních stránkách firmy Beck. Důležitou 

součástí bylo dokázat zapisovat nové soubory na SD kartu a stávající soubory číst. Toto jsem 

řešil přes metody využívající argumenty příkazové řádky. Metoda pro čtení souboru měla pouze 
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jeden argument, a to název souboru, který má být přečten. Jednotlivé znaky jsem procházel přes 

cyklus while. Níže uvádím část kódu určeného pro přečtení znaků ze souboru.   

... 
while(((rc = getc(fp)) != EOF) && (i < 255)){ 

               text[i++] = rc; 
      } 

printf("%s", text); 

... 

3.6 USB rozhraní 

Úkolem bylo, obdobně jako v předešlých případech, vytvořit ovladač. Tentokráte pro rozhraní 

USB. Postup řešení byl podobný jako u SD karty. Nejdříve jsem musel detekovat samotný flash 

disk. Program musel být uzpůsoben i pro bezpečné odebrání flash disku s modulu, aby se disk 

nepoškodil, nebo aby nedošlo ke ztrátě informací na disku. Po nainstalování ovladače bylo 

potřeba zjistit obsah paměti daného flash disku. Pro čtení a zápis na USB flash disk bylo možno 

použít metody převzaté z předcházejícího příkladu (SD karta). Pro představu zde uvedu část 

metody zaměřenou na zápis dat do souboru. Tato metoda byla opět řešena přes argumenty 

příkazové řádky, tentokráte měla ovšem dva parametry. Prvním parametrem byl název souboru, 

druhým pak text, který měl být do daného souboru nahrán. Pro procházení jednotlivých znaků 

textu jsem použil opět cyklus while. 

. . . 
while(text[i]!=0x00){ 

        . . . 
     fprintf(fa,"%s%s", text, "\n"); 
      i++; 
      . . . 
   } 

 . . .   

      



 

13 
 

4 ZNALOSTI A DOVEDNOSTI UPLATN ĚNÉ 

V PRŮBĚHU PRAXE 

V průběhu praxe jsem uplatnil znalosti a dovednosti získané ve škole. Především se jednalo o 

znalosti získané s předmětů zaměřené na programování, jako byly například Úvod do 

programování, základy algoritmizace nebo Programovací techniky. Mezi důležitý, možná 

trochu opomíjený, předmět při absolvování praxe patřila Bezpečnost práce v laboratořích FEI, 

zakončená hned v prvním semestru studia na VŠB. Určitě se mi hodily i poznatky získané 

z předmětu Úvod do informačních technologií, zvlášť informace týkající se práce v programu 

Microsoft Word. A to především na samotné sepsání mé bakalářské práce. Hlavně co se týče 

různých stylů nadpisů, rozložení stránky či tvorby seznamů (ať už seznam samotného obsahu 

nebo například seznam obrázků). V průběhu praxe jsem mohl uplatnit i znalosti získané 

z předmětu Základy elektroniky. Jednalo se především o uvědomění si základních principů 

ohmova zákona. Pro práci s elektrickými zařízeními jsem si musel dávat pozor, ohledně statické 

elektřiny, na dostatečné uzemnění.  Mezi další, z řady předmětů využívaných na praxi, byl 

bezesporu i předmět Architektura počítačů. Tam jsem se dozvěděl o základním přehledu 

hardwarových systémů počítačů. Vzhledem k tomu, že firma Beck sídlí v Německu, byly 

některé manuály a dokumenty psané i v němčině. Proto jsem mohl uplatnit i mírnou znalost 

němčiny. Nicméně většina dokumentů byla psaná v angličtině, proto jazyk beru jednoznačně 

jako svůj nedostatek. 
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5 SCHÁZEJÍCÍ ZNALOSTI ČI DOVEDNOSTI 

Mezi mými scházejícími znalostmi patří především anglický jazyk. Je to způsobeno tím, že jsem 

tento jazyk neměl za celé svoje studium, ať už na základní škole, později na střední a teď na 

vysoké škole, jako povinný předmět. Při řešení problémů jsem se často setkával s různými 

dokumenty a manuály psanými právě v angličtině. Při písemné formě si sice dokážu většinou 

přeložit význam jednotlivých vět, nicméně je to s časovou prodlevou a pro detailnější překlad 

potřebuji slovník. Tento svůj handicap budu muset dohnat. Proto si myslím, že by angličtina 

měla být povinný předmět, zvlášť pro obor zaměřený na informatiku. 

Moc jistý si nejsem ani v samotném programování. Pokud se řeší nějaké jednoduché úkoly 

zadané ve škole, tak se mi je většinou podaří samotnému vyřešit. Při řešení nějakého většího 

projektu to ale často vázne a dlouho stojím na mrtvém bodě. Jistota v tomto směru u mě přijde 

asi až s dlouhodobými nabytými zkušenostmi. Musím však být v tomto směru aktivní a na 

tomto nedostatku zapracovat. 
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6 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

Ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic jsem dosáhl následujících výsledků. 

Povedlo se mi naprogramovat komunikaci modulu, osazeného procesorem Beck, s okolím. 

Procesor podporuje rozhraní LAN (ethernet), 3 x sériové rozhraní RS-232, 2 x CAN, rozhraní 

USB, slot pro SD kartu. Je možno komunikovat s dvouřádkovým displejem nebo s LED 

diodami prostřednictvím sběrnice I2C. Samotný modul se následně nasadí do výrobních linek 

v závodu. Kromě práce s modulem jsem se ve firmě dostal ještě například k pájení součástek na 

desku plošných spojů. V posledních čtrnácti dnech praxe jsem byl také přidělen na práci týkající 

se údržby průmyslových počítačů v závodě. Jednalo se vyloženě o vymontování počítačů 

z výrobních linek, následné pročištění od prachu a nečistot a nainstalování zpět do výrobních 

linek. Toto se provádělo především proto, že počítače byly kalibrovány, aby se to stihlo při 

jednom. Tyto práce jsem detailněji v mé bakalářské práci nepopisoval, neboť zabíraly jen malý 

zlomek času z celkového počtu dnů odpracovaných ve firmě, a také proto, že na ně v této 

bakalářské práci nebyl prostor.   

Při absolvování praxe jsem mohl poznat, jak to chodí ve velké firmě. Mohl jsem si ověřit 

znalosti a dovednosti získané při studiu na Vysoké škole Báňské. Také jsem si ale mohl zjistit, 

na jakých znalostech a dovednostech mám ještě zapracovat. 

Pokud bych se měl znovu rozhodovat mezi klasickou bakalářskou práci a bakalářskou práci 

pojatou formou odborné praxe ve firmě, asi bych hodně váhal. Hlavním důvodem tohoto váhání 

je časová náročnost s jakou jsem musel stíhat školu a praxi zároveň. 

Ve zhodnocení nemůžu pominout ani ekonomickou krizi, která především v automobilovém 

průmyslu dosahuje svého vrcholu. Závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm se tomu bohužel taky 

nepodařilo vyhnout. Firma musela na konci roku 2008 propustit 70 kmenových zaměstnanců. 

Další propouštění se chystalo ještě v době psaní této bakalářské práce… 
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