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Jméno diplomanta: Petr Hrdý

Název diplomové práce: optimaIizace sběru dat z pracoviště na měření geometrie světel

norných vozideI a jejich prezentace v počítačové síti šroon AUTO, a.s.

Cí! práce: Cílem práce je zlepšení procesu sběru dat na konkrétním úseku pomocí

elektronického sběru dat a jejich vizualizace.

Jméno vedoucího diplomové práce: doc' Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Da!ší hodnocení a připomínky k diplomové práci uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

otázky k obhajobě bakalářské práce:

Jaká byste navrhl motivační opatření pro překonání nedůvěry při zavádění změn
v jednotlirných procesech.

Práci doporučuj i - negoóručujix k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: v'ýborně

Datum: 11.5.2011
Podpis vedoucího dipIomové práce

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diolomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a jeiich aolikace oři zoracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použít'lch oramenů x
Schopnost studenta zpracovat získané podkladv x
Příměřenost a srozumitelnost závěrů prace x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu orácel
Formálníúprava práce (text' tabulkv' qrafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraníční literaturou včetně odkazů a citací x
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Cílem práce je zlepšení procesu sběru dat na konkrétním úseku pomocí elektronického sběru dat a jejich

vizualizace. Úvodní část práce předkládané bakalářské je věnována problematice procesniho Íízeni a její

potřebě ve výrobním procesu.

Druhá část práce uvádí postup konkrétního projektu: optimalizace získávání dat z měření geometrie

světel, zavedenijejich elektronického zpracování anásledné vizualízace. Jak uvádí autor, největším

problémem tohoto projektu byla konverze rťlznorodých formďů dat a jejich následná interpretace. Práce

je přehledně zpracovátta, obsahuje řadu vysvětlujících obrázkia grafir. Student splnil zaďané téma práce

a prokžnal, Že umi up1atnit nabýé znalosti ze studia v praktické aplikaci a zžroveřl, Že umi pracovat

s odbornou literaturou' jak českou, tak i zahraniční.
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