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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Univerzální komunikační jednotka pro embedded zařízení 
Jméno autora: Jan Malý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o náročnější zadání.  

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání bylo splněno. Student předložil návrh komunikačního protokolu a funkční implementaci. Zřejmě se jedná o 
použitelné řešení. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení je správný.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor práce je schopným programátorem a zjevně nad prací přemýšlel. Navržené řešení je pro daný účel dostatečné.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Graficky je práce na dobré úrovni. Jazyková úroveň je slabší, práce obsahuje řadu gramatických chyb (čárky ve větách), 
překlepy, některé obraty jsou pro práci podobného typu spíše nevhodné. Anglický abstrakt je psán podivným jazykem 
připomínajícím angličtinu spíše vzdáleně. Příliš nechápu zařazení kapitoly „Rešerše literatury“, ve které žádná rešerše není. 
Nebylo by vhodnější kapitolu vynechat? 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor používá řadu zdrojů, cituje podle běžných zvyklostí.  
 

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. 
K práci mám následující připomínky: 

1) Spíše než popis OSI modelu, možných uspořádání sítí a komunikačních rozhraní, které z hlediska kontextu práce 
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považuji za méně důležité, bych ocenil důkladnější rozbor protokolu Modbus a případně dalších.  
2) Považoval bych za vhodné, pokud by se ASCII hodnota počátečního a ukončujícího znak paketu nevyskytovala 

v množině možných hodnot jednotlivých bytů paketu.   

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student zcela splnil zadání bakalářské práce.  Přes uvedené výhrady, které jsou zejména formálního charakteru, 
hodnotím práci jako velmi dobrou.  

 

V rámci obhajoby bych rád položil následující otázky: 

1) V práci tvrdíte, že váš protokol je rychlejší než Modbus, protože je zpráva kratší. Je to správná úvaha? Jak 
byste změřil rychlost protokolu? 

2) Jak zajistíte konzistenci mezi kódem v C a kódem v Java (názvy metod, počty argumentů, …)  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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