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Odborná úroveň:

Dosažené výsledky, přínos a praktická využitelnost práce*: Diplomant splnil náročné zadání, prokázal
schopnost navrhnout a na velmi dobré úrovni implementovat prakticky využitelný SW pro inerciální navigační
systém řízený mikrokontrolérem STM32F405RG. Hlavním přínosem práce je vytvořený SW.
Připomínky k práci*: K praktické části: Je patrná snaha o kvalitní dokumentaci s využitím generátoru Doxygen,
dokumentace však není dokončena – často chybí popisy funkčních parametrů i vysvětlení funkcí a struktur, což
ztěžuje orientaci v kódu a jeho následnou údržbu, případně rozšíření. V kódech se mísí české komentáře
s anglickými, což rovněž působí nedotaženým dojmem.
K textové části a grafické úpravě: Přejaté obrázky by měly obsahovat citaci přímo v popisu. Dále bych vytkl
používání desetinných teček namísto čárek a opět mísení českých popisů grafů s anglickými popisy. Popisy
tabulek by měly být umístěny nahoře.
Otázky na uchazeče*: Proč ve struktuře matrix definujete kromě členů ‚values‘, ‚rows‘, ‚columns‘ navíc ještě
‚from‘ a ‚to‘ – co Vás vedlo k zavedení tohoto rozšíření a jaké je jeho praktické využití?
Proč jste proměnnou ‚SPI1_data_dont_care_flag‘ definoval jako ‚volatile‘?
Z jakého důvodu jste zavedl tak velké množství globálních proměnných? Neuvažoval jste o řešení s explicitním
předáváním dat?
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