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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití řídicí jednotky motor-generátor v prostředí inteligentních budov 
Jméno autora: Bc. Yauhen Minko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Martin Šimůnek 
Pracoviště oponenta práce: FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení správný 
 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
 
Poměrně slušně zpracovaná práce po formální  stránce, ale čeština evidentně není na správné úrovni. Slovosled, použití slov  
působí zvláštním dojmem. Asi jako by DP byla psána v angličtině a přeložena počítačovým programem.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
 
Podle změny stylu češtiny bych někdy očekával označení jako citaci, nicméně tomu tak není a citací je jako šafránu.    
 

Další komentáře a hodnocení 
Program i konfigurace pro laboratorní úlohu funguje – bez StarterKitu těžko hodnotit jak. Vzhledem k tomu, že na Microsoft 
Visual Studio byla úloha vypracována protože zde byly zkušenosti diplomanta, očekával bych lepší úroveň. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Práce na mne působí podprůměrným dojmem. Jazyková úroveň bohužel často vedla k otázce, jak to vlastně asi tak 
mohlo být myšleno. Poměrně jednoduché zadání  praktické části, tedy v samotném programu, slušně strukturálně 
navrženo řešení, ale samotné provedení programu není příliš kreativní. V závěru lze vytušit, že některé problémy 
s ovládáním přes SNMP trvají.  Možná hodnotím práci hodně tvrdě, ale jazyková úroveň je opravdu bídná.  
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Otázka: 
 
Měl byste nějaké doporučení pro ComAp, jak vylepšit StarterKit ? 
Můžete shrnout, proč se SNMP využívá pro správu sítí, kde je spolehlivost zásadní, ale Vám  komplikuje práci ? 
Proč vsadil ComAp právě na SNMP ?    
 

 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a  hodnotím ji klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 24.5.2015     Podpis: 


