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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání předpokládá vývoj a implementaci firmwaru pro inzulínovou pumpu. V bakalářské práci vložené zadání neobsahuje 
pokyny pro vypracování.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Firmware byl předložen jen ve formě simulace napsané v Pythonu.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Popisu vlastní implementace firmwaru je věnováno poměrně málo prostoru. Prakticky chybí jakékoliv názornější zobrazení 
struktury firmwaru například pomocí UML diagramů.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Autor mě přesvědčil, že se zadané problematice věnoval. Rozsah použité literatury je relativně rozsáhlý. Citace však nemají 
formát, který se standardně používá.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Pochválil bych vytvoření práce v anglickém jazyce. Autor použil relativně málo grafického vyjádření např. pomocí diagramů a 
schémat, které by podle mého názoru značně ulehčily orientaci v práci.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
Citace mívají standardní formát. Bylo by vhodné ho dodržet.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
V zadání práce je uveden pojem firmware. Podle mého názoru se firmware píše většinou pro nějaký konkrétní hardware. V 
zadání však není, alespoň co jsem měl možnost vidět, konkrétní hardware uveden. Práce skončila na úrovni simulace. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Oceňuji vypracování práce v anglickém jazyce. Práce končí simulací před vytvořením konkrétního firmwaru. Je 
otázkou, zda byl k vytvoření firmwaru dostupný příslušný hardware. Na práci lze dobře navázat.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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