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1. Splnění požadavků zadání. 
Zde posuďte náročnost řešení práce a uveďte, zda předložená práce odpovídá zadání případně, 
ve kterých směrech zadání nesplňuje nebo naopak překračuje. 
 
Diplomová práce autora se věnuje aktuálnímu tématu. V dnešním vysoce konkurenčním 
prostředí v rámci celosvětového globálního trhu je hlídání zlepšování kvality ve vyrobních 
závodech se současným požadavkem na neustálé snižování nákladů jedním ze stěžejních 
klíčových ukazatelů. Jedním z prostředků jak takových to cílů dosahovat, je nasazování 
automatizovaných řešení pro optimalizaci jednotlivých kontrolních, testovacích, archivních 
činností spolu s digitalizací a integrací získaných dat na jedné platformě. Takové řešení 
umožňuje efektivní zpracování dat pro následné vyhodnocování a řízení, v tomto případě pro 
řízení kvality ve výrobním procesu.         
 Práce, která splňuje požadavky zadání má převážně popisný charakter, je zde také 
nastíněna v kapitole č.5 základní analýza pro rozhodování o samotném technickém řešení SW 
aplikace pro testování a archivaci. Zde by si tato úvodní část zasloužila samostatnou 
podkapitolu s ohledem na důležitost volby správného řešení v kontextu s praktickým zadáním 
zadavatele.                                           
 V závěrečném zhodnocení autor poukazuje na důležitou věc důkladné analýzy návrhu 
řešení jednotlivých části již v provopočátku a zejména návrh jejich vzájemného komunikačního 
rozhraní, které má zásadní vliv na správnou funkci celého řešení. Autor si také uvědomuje 
slabinu řešení v podobě SoftControlleru, jehož běh je závislý na funkcích OS Windows, které 
může ovlivnit lidský faktor. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná pouze o cenově alternativní 
levnější řešení s ohledem na přání zadavatele. Autor správně doporučuje HW alternativu 
SoftControlleru, která zajistí spolehlivost a stabilitu infrastruktury navrženého systému 
testování.           
 Experimentální ověření funkčnosti a robustnosti systému testování je doloženo reportem 
z praktické zkoušky 18 hodinového testu ve výrobním závodě, viz Příloha č.IV. Všechny 
požadavky zadání byly v práci splněny.        
 Z hlediska odborné úrovně nemám k práci zásadních připomínek, pouze drobné 
nepřesnosti při popisném charakteru vypracování, např.pro funkci MNS iS v kapitole 3. se 
uvádí, že slouží pro startování střídavých motorů, kdežto v následující kapitole již přesněji byť 
obecně popisuje i jiné hlavní funkce, zejména řízení a chránění.       
        

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Zde posuďte logickou strukturu kapitol, rozsahy a návaznosti jednotlivých částí, (poměr 
teoretického úvodu, rozboru zadání a prezentace vlastního řešení); zhodnoťte rovněž jazykovou 
stránku, úpravu práce a úroveň případné výkresové dokumentace. 
                                                                                                                                                   
Formální úprava práce je vyhovující. Občas se v práci vyskytují překlepy (např. str.4 roztřízení 
místo roztřídění, str.17 přestaveny místo představeny, str.21 funkční místo funkcí, str.26 
„pokud“ je zde nadbytečné, atd.), nesprávné interpunkce (např. str.9, 21), popř gramatické 
chyby (např. str.24 odst.Control Builder M „je“ místo „jsou“). Vytknout by bylo možné i 
rozmístění některých rozměrově menších obrázků, které jsou zarovnány zároveň s textem a 
můžou působit na čtenáře mírně nepřehledně (např. obrázek č.18 „Skupina grafických 
elementů“ ). Pokud možno a není to na závadu srozumitelnosti výkladu je lepší používat české 
spojení pro některá slovní spojení jako např. bezpečnostní aplikace místo použitého safety 



aplikace nebo dobře odladitelné místo použitého dobře debugovatelné.  
 Struktura textu diplomové práce je logická a vnitřně provázaná. Poměr jednotlivých 
kapitol je přiměřený s ohledem na zadání diplomové práce. Největší část je oprávněně 
věnována kapitole č.5 Návrh a realizace řešení SW části testováni MNSiS modulů, v rozsahu 
20-ti stránek, což je jádrem celé práce.        
      

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Zhodnoťte dosažené výsledky a případně úroveň a funkčnost technického nebo programového 
řešení. Uveďte připomínky k práci. 

Výsledky diplomové práce jsou zaměřené převážně na aplikační oblast (s vyjímkou prvních 
dvou kapitol, které se v rámci zadání věnují historii vývoje řízení kvality ve výrobním procesu 
a dále v kapitole 2 bližšímu seznámení s výrobním programem závodu ABB s.r.o. v Brně, kde 
je aplikační řešení nasazeno) a mají sloužit pro systém testování při zahořovacím testu 
vyrobených elektronických zařízení ve výrobním závodě, dlouhodobému uložení získaných dat 
o vykonaných zkouškách daných zařízení a to takovým způsobem, aby bylo možno v horizontu 
10 let dohledat příslušný archivovaný testovací zahořovací protokol o zkoušce a v případě 
nutnosti jej i po tak dlouhé době analyzovat na možnou příčinu poruchy. 

Výstupem diplomové práce je otestovaná SW aplikace, která v sobě zahrnuje řídicí 
algoritmus systému testování elektronických zařízení s operátorským rozhraním a možností 
dlouhodobé archivace výstupních reportů z vykonaných testů.  
  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Uveďte, zda jde o práci kompilačního charakteru, práci rozšiřující již publikované výsledky 
nebo o práci přinášející zcela nové poznatky, případně možnost využití výsledků práce v praxi. 
 
Diplomová práce bude využita v reálných podmínkách ve výrobním závodě na výrobu 
inteligentních motorových řídicích center a jejich elektronických zařízení. Diplomová práce 
nepřináší zcela nové poznatky, pouze výrazně rozšiřuje možnosti využití stávajícího řídicího a 
informačního systému 800xA.         
 Práce může sloužit jako úvodní text pro zájemce o seznámení se s možnosti řídicího a 
informačního systému 800xA, např. pro absolventy technických vysokých škol mířících do 
praxe.            
 Z pohledu využití v praxi je zde pořeba vyzdvihnout univerzální řešení, které jednak 
propojilo pokročilé možnosti řídicího a informačního systému 800xA a jednak bude moci být 
nasazeno s rúznými modifikacmi na míru jako serverové informační, testovací a reportovací 
řešení pro obdobné úlohy ve výrobních podnicích tam, kde je žádoucí propojit výrobní proces 
s procesem optimalizace, hlídání a zlepšování kvality výrobků po celou dobu jejich životnosti 
na základě testovacích algoritmů a moderního databázového systému pro dlouhodobé 
archivování zpracovaných dat.   
  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Zhodnoťte výběr studijních pramenů a jejich vztah k zadání a tématu práce. Posuďte, zda jsou 
převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. 

Seznam doporučené odborné literatury na straně 2 je úzký, nedává příliš mnoho možností pro 
alternativní zdroje v oblasti dnes tak rozšířené jako jsou IT technologie. Čtenář je odkázán na 
vlastní aktivitu při vyhledávaní odborné literatury, chce-li čerpat, porovnávat a ověřovat 
detailní informace z dané problematiky.       
 Rozlišení převzatých a vlastních myšlenek je v diplomové práci zřetelné, převzaté 
myšlenky jsou vždy referované na seznam použité literatury. Autor své výsledky a závěry 
uvádí srozumitelně.                                   

6. Otázky k obhajobě. 
Zde uveďte dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě práce před komisí. 
 



K čemu by bylo možné podle vašeho názoru dále prakticky využít vytvořenou testovací 
aplikaci ? Pro jaké jiné účely by bylo možné realizované řešení přizpůsobit ? 
 
Jakým způsobem by bylo vhodné podle vašeho názoru lépe zabezpečit spolehlivost systému 
testování s ohledem na řídicí algoritmy běžící v prostředí Microsoft operačního systému ?  
  

7. Souhrnné hodnocení. 
Zde můžete uvést závěrečné shrnutí. 
 
Autor diplomové práce prokázal výborné znalosti a schopnosti při práci s informačními 
technologiemi a zároveň s řídicími aplikacemi na úrovní programovatelných automatů. 
Prokázal samostatnost při analýze zadání a spolupráci na jeho finální podobě se zadavatelem, 
návrhu alternativních řešení a poté samotné realizaci řešení, které vyhovovalo potřebám zadání. 
Je potřeba ocenit i autorovo zvládnutí úkolu s omezeným časovým limitem (hodinové výkony), 
což bylo dané termínem plnění .                   
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Celkové hodnocení: 
Vyberte ze známek: 1- výborně, 2 – velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl. 

Celkově hodnotím práci 1- výborně, byť s určitou výhradou. 

Místo: Velká Polom 
Datum: 23.května 2011 
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