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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Zadanie práce bolo priemerne náročné. Práca bola čiastočne orientovaná na teoretické oboznámenie sa s problematikou a 
následne na praktickú realizáciu.  

 

Splnění zadání splněno 
Práca splnila zadanie v celom rozsahu. Kladne hodnotím príkladnú teoretickú rešerš v úvode práce a detailné oboznámenie 
sa s modulom KaRo TX28, ktorý patrí medzi moduly profesionálne a svojím použitím spadajú do primysleného nasadenia 
narozdiel od menej kvalitných testovacích platforiem na trhu. Hlavným cieľom zadania bolo oživenie modulu za pomoci 
vývojového kitu a príprava samostatnej aplikácie na module, ktorá bude pracovať stabilne a samostatne. Tento bod zadania 
bol splnený. Nad rámec zadania realizoval študent externé HW prípravky a príkladnú inštaláciu samostatného systému do 
fungujúcej aplikácie pre vysokoškolský internát. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Študent bol pri práci samostatný a postupoval plne v zmysle zadania. Prácu pravidelne konzultoval s vedúcim čo hodnotím 
veľmi kladne. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Práca a jej výsledok nesie vysokú technickú úroveň. Študent pracoval systematicky a postupne staval na získaných 
znalostiach. Jednotlivé čiastkové úlohy či problémy riešil postupne čím dokazuje schopnosť pracovať na rozsiahlejších 
projektoch. Navrhnuté HW moduly ako sú napr. čítačky RFID ale aj skriňa rozvádzača dokazujú okrem výborných teoretických 
znalostí v obore embedded Linux aplikácií aj značnú dávku praktickej zručnosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práca je po grafickej stránke spracovaná príkladne. Použitý jazyk je slovenský bez výrazných gramatických či štylistických 
chýb. Využitie typografického systému pri vypracovaní práce hodnotím kladne. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Bibliografia a jej rozsah je dostatočný. Prevládajú elektronicky dostupné zdroje čo pri takomto druhu práce považujem za 
správne. Korektnosť výpisu citácií opäť hodnotím veľmi prehľadne a kladne. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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