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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací centrální vizualizace linky CNG. Cílem práce je
vytvořit nástroj, který bude sloužit údržbě linky k sledování stavu linky a snadnější detekci poruch.
Zadání práce bylo splněno ve všech bodech. Jednotlivé kapitoly jsou dostatečně zpracovány a vhodně
na sebe navazují.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během práce postupoval samostatně a dostatečně konzultoval řešenou problematiku s
vedoucím práce. Práce byla aktivně řešena v období dvou semestrů. Během řešení práce byly dílčí
výsledky studentem průběžně dokumentovány a bylo tak vytvořeno dostatečné množství podkladů
pro vytvoření finálního textu práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v řádném termínu, konečná verze byla předložena vedoucímu v dostatečném
předstihu před odevzdáním.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Bakalářská práce řeší návrh vizualizačního systému pro CNG linku. V úvodních kapitolách se student
zabývá rozborem vlastností vizualizačních a komunikačních systémů, uvádí přehled vybraných
systémů a na základě požadavků zadavatele provádí výběr vizualizačního software pro vytvářenou
aplikaci. Následuje popis koncepce vytvářené aplikace a její implementace. V závěru práce jsou
uvedeny průběh a výsledky testování aplikace. V práci postrádám detailnější rozbor požadovaných
funkcí, který by měl být podkladem pro tvorbu aplikace.
Oceňuji, že vznikla funkční reálná aplikace, která je již nyní využívána u zaměstnavatele studenta.
Jazyková a formální stránka práce vykazuje určité nedostatky. V práci se objevují chyby formátu,
neplatné odkazy, prázdné listy apod.
Při řešení práce student prokázal dobré znalosti svého studijního oboru a svou schopnost
systematicky řešit rozsáhlou úlohu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledkem práce je reálná aplikace, které bude využívána v provozu zaměstnavatele studenta. Práce
nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil domácí i cizojazyčné odborné literatury. Seznam literatury je odpovídající řešené
úloze, student prokázal schopnost vyhledat relevantní odborné zdroje a vhodně je použít.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci, řeší všechny body zadání, byla řešena
systematicky a včas. Práci doporučuji ji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jak dokáže vytvořený systém zkrátit dobu mezi vznikem poruchy výrobní linky do její identifikace
a zahájení řešení?
2. Umožňuje systém archivovat průběh reakce obsluhy na vzniklou poruchu?
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