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Cílem diplomové práce bylo provést ana|ýzusoučasnéhostavu ukládénía zpracování dat
při 100% kontrole lyrobených dílů,při kteréje využito 3D měřícího zařizení od společnosti
Renishaw. Hlavním úkolem práce byl tedy návrh vhodnějšíhozpůsobu získávěni, ukládání dat a
návrhu programu pro jejich zpracovátnína robotickémměřícímpracovišti.
V úvodní kapitole autorka představuje společnost Astro-Kovo Plzeň a.S. a uvádí její
portfolio. Dále pak popisuje univerzální 3D měřící zařízení,jehoparam etry avlastnosti.
Druhá kapitola se zaměřuje na vlastni analýzu součastnóhostalu zpracoviánídat z měření.
Popisuje zde nedostatky, kde hlavním je ukládání dat do pdf. souboru, který je dále obtíŽně
zptacovatelný, ěímžvzniká prostor pro nové návrhy zdokonalení zpracovári naměřených dat.
Podle předchozí ana|ýzy je ve třetí kapitole diplomové ptáce navrhnuta možná
optimalizace datových výstupů azvo|enéřešenís patřičnýmodůvodněním.
Následující kapitoly obsahují aplikaci statistického zpracovéní dat obecně, vybrané
nástroje řízeníkvality a samotnou vlastní aplikaci. Vlastní aplikace spočíváve r''yrŽitíprogramu
MS Excel s vývořenými makry. NavrŽený progťamje přehledný av\oženékomentáře, ' popi."*
následnéhokroku, jeho ovládání velmi ulehčují.Výstupy jsou pak protokoly s naměřenými áaty a
statistickou analýzou d|e zadánífirmy.
Y závéru autorka struěně shmuje svou práci' co bylo cílem a dosaženéqýsledky.
Zhodnocuje a porovnává původri a navrženéřešení zpracovéni dat. Výhodou automatického
zpracovánía vyhodnocovrínídat je úsporačasua tvoření dokladůo kontrole dílů.
Přínosy pro společnostAstro-Kovo P|zeřt a.s. jsou patmé' vzhledem k tomu, že autorka
uvádí, Že společnostnawžený program používá.Navíc automatickézpracovánídat eliminuje vliv
lidskéhofaktoru.
Po obsahové a formální stránce je DP na dobré urovni. Členění práce odpovídá
jednotliqfm bodům zadání' Je vypracována přehledně' čistě abez chyb. Práce obsahuje v8echny
náleŽitosti. Svou prací Bc. Dana Kubátová prokáza|a přiměřené znalosti i schopnost samostatné
práce nazadanémúkolu.

Diplomovoupráci doporučuji
k obhajobě.

otÁz}q:

o Byla uvaŽovánakromě aplikace programuMS Excel i možrost vwžitíjinéhodostupného
softwaru?
o Dal by se nawženýprogrampoužíti pro zpracovánídat z jiného3D měřícízaŤízení?

Event. pokračovránítexfu na přiloŽených listech.
Navrhovaná qfsledná klasifikace (nehodícíšbtněte)
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