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1. Zadání závěrečné práce.
Téma práce bylo zadáno firmou HELLA. Práce byla náročná neboť se jednalo o poměrně rozsáhlý
automatizovaný testovací systém světlometů. Zadání bylo beze zbytku splněno a písemná část práce
popisuje funkční testovací systém.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student vypracoval práci přímo ve firmě a vedoucího práce pouze několikrát seznámil s postupem
prací. Z uvedeného důvodu byla práce konzultována zejména ve firmě a student konzultoval spíše
záležitosti týkající se formální stránky práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, obsah byl konzultován a na základě připomínek vedoucího byl text
upraven, řada informací, které znepřehledňovaly jádro práce, se ocitla správně v přílohách. Přesto
pokud by student předložil písemnou část k připomínkování práce dříve, bylo by možné iterační
cestou dosáhnout větší přehlednosti textu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student odvedl veliký kus práce při návrhu a oživení testovacího systému. Co se písemné části týče,
zde co se formy a následné schopnosti porozumět z textu nezúčastněnému technikovi týče, stále
vidím prostor pro zlepšení.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Zcela jistě se nejedná o práci kompilačního charakteru. Převážná část textu popisuje realizaci
testovacího systému. Práce nepřináší nové poznatky, ale student systematicky využívá nabyté
vědomosti k vytvoření testeru. Práce je přímo použitelná v praxi a takto byla od samého počátku
vytvářena.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil doporučené studijní prameny a navíc vyhledal a využil celou řadu dalších studijních
pramenů.

7. Souhrnné hodnocení.
Rozsah díla se mi jeví na diplomovou práci vysoce nadprůměrný. Byť mám již zmíněné výhrady k
textové části, je zřejmý široký odborný záběr a značný rozsah odvedené práce jejímž výsledkem je
funkční tester.

8. Otázky k obhajobě.
Co by přineslo pro budoucí údržbu či rozšiřování testovacího systému využití nástroje TestStand od
National Instruments?
Jaký by to mělo vliv na čas potřebný k návrhu systému?
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