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  Vytvo�ení programu pro obsluhu výrobního pracovišt� laserového zna�ení díl�
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Rešerši by bylo vhodné pojmout mén� historicky a více prakticky s ohledem na �et�zec použitých 
komponent v procesu zna�ení díl�. Teoretická �ást místy p�sobí dojmem nucen� dopln�ného textu. 
Dá se však p�edpokládat, že autor práce nem�l na výb�r, jakou �te�ku použije (typ, vlastnosti), jak 
bude �te�ka p�ipojena, jaký bude komunika�ní protokol, jaký bude laser pro zna�ení díl�, jaké jeho 
parametry atd.
U vlastního SW se autor musel vypo�ádat s uživatelským rozhraním. Z hlediska ergonomie se 
nejednalo o složitý úkol, ale spíše intuitivní. Chybí detailn�jší vysv�tlení kone�ného návrhu UI.
Komunikace mezi vytvo�eným programem a ostatními sou�ástmi procesu zna�ení je popsána 
p�ehledn� a dostate�n�.
Databázov� se jedná o velmi jednoduchou aplikaci a navržené schéma se dv�ma tabulkami a 
základními integritními omezeními p�íliš nenahrává rozší�ení aplikace, do systému lze z uživatelského 
rozhraní (s p�ístupem Admin) snadno zanést nekonzistence.



Celkové zhodnocení:

O tázky k obhajobě:

K ontrola plagiátů:

M írashodypodle STA G: % (vizw w w IS/STA G)
Kom entářv případě shodynad5 % :

Celková klasi�kace a d oporučeníkobhajobě:

Navrhujitutopráciklasifkovatstupněm :

Podpisem současně potvrzuji,že nejsem v žádném osobním vztahu k autorovipráce

V dne ......................
podpisvedoucíhopráce
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Práce se zabývá laserovým zna�ením plastových díl�. Zam��ení a firemní zadání práce p�íliš 
nenahrává tvorb� teoretické rešerše ani v�tším praktickým inovacím. Autorova práce byla tedy 
pomocí vlastního SW a bez HW zm�n usnadnit již používaný proces zna�ení komer�ním SW. 
 
Struktura práce je vyvážená a p�ehledná. N�které v�ty p�sobí neobratn�, ale celkov� je text dob�e 
�itelný a bez chyb. Zdrojový kód by bylo vhodné okomentovat, což však nesnižuje jeho kvalitu.
 
Autor vy�ešil samostatn� beze zbytku všechny body zadání a zadavateli zjednodušil jeden 
z pracovních proces�, �ímž prokázal, že je hoden akademického titulu.

1. Jak byste upravil databázové schéma aplikace z pohledu rozší�ení o autentizaci a autorizaci?
 
2. Jak byste zamezil tomu, aby p�ístupem administrátora šlo do ukládaných dat zanést 
nekonzistence?
 
3. Jak se zm�ní databázové schéma, když budete chtít aplikaci rozší�it o obecný seznam chybových 
kód�, který zmi�ujete v záveru práce?
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Práce spl�uje požadavky na ud�lení akademického titulu, a proto ji doporu�uji k obhajob�
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