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Zadavatelem této práce byla externí firma a já jsem se jejího vedení ujal proto, že se o tématiku
řídicího softwaru v autech zajímám. Původní firemní zadání jsme trochu rozšířili, aby výsledky práce
byly užitečné i pro naše pracoviště a ne jen pro zadavatelskou firmu. S panem Mikulkou jsme se hned
na začátku domluvili, že bude pracovat samostatně a čas od času se mnou bude konzultovat svůj
postup. Protože předpokládám, že oponent ze zadávající firmy bude hodnotit převážně funkčnost
implementovaného řešení, bude mé hodnocení mít částečně i charakter oponentního posudku.

Na první části práce (zprovoznění řídicích jednotek a komerčních nástrojů) pracoval pan Mi-
kulka podle dohody samostatně a o svých výsledcích referoval v písemných zprávách, ke kterým
jsem mu dával své komentáře.

I druhou část (softwarový nástroj pro převod simulací) student navrhl a implementoval zcela sa-
mostatně. Zdrojové kódy podle zadání zveřejnil na serveru GitHub a kompletní text práce dodal tři
týdny před odevzdáním. Implementovaný nástroj ale neobsahoval funkcionalitu, která byla v zadání
diplomové práce navíc oproti firemnímu zadání, t.j. převod simulace do jazyku C. Nástroj implemen-
toval pouze převod do jazyku WWB, který je dostupný jen v rámci komerčního (a nám nedostup-
ného) nástroje. Po mé reklamaci tohoto faktu student převod do jazyku C částečně implementoval,
ale nedá se říct, že by to bylo „modulárním způsobem“, jak je požadováno v zadání.

Co se kvality implementovaného nástroje týče, charakterizoval bych ji výrazem „proof of con-
cept“. Nástroj sice funguje, ale na uživatele čekají mnohá překvapení. Například pokud zdrojový
simulační scénář obsahuje nepodporovanou syntaxi, vygenerovaný cílový scénář buď obsahuje ne-
platný kód nebo je v něm nepodporovaná část bez upozornění vynechána. V textu práce na to autor
sice upozorňuje, ale domnívám se, že při převodu složitějších scénářů tak snadno může dojít k těžko
odhalitelným chybám v simulaci.

Vlastní text diplomové práce je psán anglicky a je poměrně srozumitelný, i když výjimky se také
najdou. Celkem má práce 75 stran a text je doplněn mnoha diagramy, které ilustrují popisované po-
jmy. Některé diagramy ale nejsou příliš srozumitelné – např. obrázek 4.1. Ten, jak se zdá, ani přesně
neodpovídá implementovanému kódu.

Na závěr bych se krátce zastavil nad jedním tvrzením autora, se kterým úplně nesouhlasím. Autor
tvrdí, že použití open-source softwaru nevede ke zrychlení práce s vytvářením rest-bus simulací, ale
asi zapomněl, že jak Python, tak knihovna Ply, pomocí nichž implementoval svůj nástroj, jsou open-
source software. Dále zmiňuje, že pro vytvoření plnohodnotného generátoru kódu pro jazyk C by
byl potřeba „simulační engine podporující vstup z DBC souborů“. Knihovny pro četní DBC souborů,
o kterých se domnívám, že by byly k tomuto účelu vhodné, jsou také dostupné pod open-source
licencí.

Celkově se jedná o dobrou a poměrně rozsáhlou práci. Jak implementace tak text trpí menšími
nedostatky, ale jako již zmiňovaný „proof of concept“ práce vyhovuje. Navrhuji ji proto hodnotit
stupněm C – dobře.
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