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1. obsah a provedení práce

Autor se v předkládané zabývá systémem pro rozvrhování výroby - MES. V rešeršní části
je uvedena charakteristika systému MES, příklady implementace na českém trhu, zalazení
do systému ERP. Samostatné kapito|y jsou věnovány a|goritmu pro h|edání kritické cesty,
funkcioná|ním a nefunkcioná|ním požadavkům na systém. Jako příklady koncových
hardwarových zařízeníje uveden průmys|ový tab|et a čtečka čárových kódů.

V implementační části je navržen datový mode| a definovány udá|osti. Serverová část
ap|ikace by|a vytvořena v jazyce C# s využitím architektury MVC na datové p|atformě
.NET EntityFramework. Uživate|ské rozhraní tvoří webová ap|ikace Ve webovém proh|ížeči,
který podporuje standard HTMLS. Pro webové prostředí by|a vytvořena komponenta pro
čtení čárových kódů, multimediá|ní komponenta pro zobrazení dokumentů a videa. By|o
navrženo webové grafické rozhraní pro zanášení udá|ostí z výroby. Ap|ikace by|a
testována pomocí unit testů, metodou Latinských čtverců a manuá|ně.

Práce má celkový rozsah 63 stran a zahrnuje obsah, abstrakt v českém a anglickém
jazyce, seznamy obrázků, tabulek, a použité |iteratury (ce|kem 18 citací). K práci je
při|oženo CD se zdrojovými kódy a výs|edky testování. Text dop|ňují schémata, otisky
grafického rozhraní a fotografie.

2. Připomínky

1. Syntaxe ,'stryktně,' - str. 6., ' 'kontroInímy'. - str. 45, ' 'stojícího systém.' - str. 59

Některé formu|ace jsou až pří|iš neformá|ní ,'spo|ečností, ... které nemají s výrobou
dočista nic spo|ečného'' - str. 14.

Některé odstavce mají pří|iš ve|ké odsazení - str.3

Pozice čís|ování stránek neníjednotná - nahoře i  do|e (např.  str .  17, 18).

Seznam |iteratury je stručný a obsahuje převážně webové odkazy. V rešeršní části
je ma|ý počet odkazů na původní |iteraturu.

V kap. 2 (Použité termíny) jsou zavedeny definice, které se v ímp|ementaci
nepoužívají (MTBF, MTTR), naopak jiné používané pojmy uvedeny nejsou:,, zakázka,', . ' rozvrh',,, ' zdroj,,, '.ca nvas,', '.jQu ery U I wid get',.

odst. 5.1 - Uvedené pojmy (Mistr, P|ánovač) jsou spíše role než oprávnění.

V kap. 5.2 jsou uvedeny dva režimy provozu ap|ikace bez širších souvis|ostí.

V práci postrádám ce|kové schéma řešení, které by ukazova|o souvislosti mezi
imp|ementovanými modu|y a použitými techno|ogiemi t řetích stran.
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10.Kap 6.2 - jak |ze zajistit, aby při ',přerušení spojení se serverem', mohla webová
ap|ikace' 'p lně fungovat ' '

11.obrázky B.1 s 8.2 jsou hůře čite|né, uvedená schémata bylo možné |épe uspořádat.

12.Tabu|ka 9.2 by mě|a mít vysvět|ující komentář.

L3. Závér práce (kap. 10) by měl obsahovat podrobnější vyhodnocení zadaných cí|ů.

L4. v závěru jsou zmíněny prob|émy s kompatibi|itou čtečky čárových kódů, které
nejsou v předchozím textu uvedeny.

3. Shrnutí a hodnocení

Prob|ematika sledování výroby a vývoj MES systémů 3e ve|mi aktuá|ní téma. Autor
vytvoři l funkční MES ap|ikaci se základním grafickým rozhraním a úspěšně řeši| ú|ohy se
zpracováním vstupních a výstupních dat. K|adně hodnotím oddí| věnovaný kritické cestě a
testovaní ap|ikace. K nedostatkům práce patří ma|ý rozsah citací a způsob zavedení
použitých pojmů. Lépe moh|y být zdokumentovány návaznosti jednotlivých komponent.

PředIoženou dipIomovou práci doporučuji k obhajobě a ceIkově ji hodnotím
známkou C .  dobře.

V Hradci  Krá|ové, dne 15. května 2015 RNDr. B|ahos|av Potoček, Ph.D.
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