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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné

Zadání je průměrně náročné, implementačního charakteru.

Splnění zadání splněno

Zadání práce považuji za splněné.

Zvolený postup řešení C - dobře

Student postupuje od seznámení s problematikou a rešerši stávajících řešení k návrhu a
implementaci vlastního řešení. Výhrady mám již ke zpracování dotazníkových dat v ka-
pitole 2 - student konstatuje, že 18,2% respondentů považuje za problém chybějící funkci-
onalitu ve stávajících řešeních. Očekával bych detailnější analýzu, které funkcionality to
jsou. Obdobná nedostatek spatřuji v kapitole 3, kde student popisuje mnoho existujících
nástrojů, ale nejsou zde uvedeny klady a zápory jednotlivých nástrojů.

Odborná úroveň A - výborně

Odborně práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci a nemám zásadní výhrady.
Kladně hodnotím ti, že student v rámci jedné práce vytvořil jak softwarové dílo, tak jed-
noduchý hardware na platformě ATmega pro sběr dat.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře

Práce je psaná anglicky s dobrou úrovní. Typograficky mám pár výhrad k číslování ka-
pitol resp. podkapitol - např. v kapitole 3 by sekce "Drawbacks of Open Source" pravdě-
podobně zasloužila číslování a velikost fontu odpovídající úrovni zanoření. Formátování
algoritmů v kapitole 6 by také zasloužilo větší pozornost. Práce je poněkud nestandardně
vytištěna jednostranně.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Bez výhrad
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Další komentáře a hodnocení

V práci postrádám definici "low cost"- cena navrhovaného hardwarového řešení je $50,
přitom běžně se dají koupit hotová zařízení na měření pulsu s USB rozhraním už od
$10. Celkově mi v práci chybí jisté vymezení se oproti existujícícmu stavu resp. aktuálně
nabízeným řešením a tím i zdůvodnění, proč vytvářet další systém pro sběr dat.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

B - velmi dobře

Považuji za vhodné, aby se v rámci obhajoby student vyjádřil k následujícímu:

• Proč jste nepoužil některé existující a komerčně dostupné hardwarové řešení pro mě-
ření pulsu?

• Jaká byla hlavní motivace pro vytváření nového software pro sběr dat místo např.
rozšíření některého již existujícícho open source systému?
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