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Dosažené výsleďky, přinos a praktická využitelnost práce*: student Lukáš Hostaěný vypracoval
bakalářskou práci s názvem "Nepřímé měření ryehlostiaávodních vozidel s pohonem všech kol"' V práci se
nejdříve zabývá analýzou klíčových požadavků aplikace s dopadem na hardware a software. V další části
pokračuje vlastním návrhem měřícÍ jednotky pro závodní vozidlo a zároveň předkládá data a qýsledky z
realizace' kteými d*monstruje íunkčnost řeŠení" V eávěru autor hodnotí přínos práce a překládá identifikované
oblasti, kteró zamýšlí v rámci dalších generací jednotky zlepšit, aby týmovému monopostu ČVUT přinesl další
konkurenční výhodu' Z výsledků jsou rovněŽ zřejmé některá, na první pohled moŽná překvapivá, zjištění* např'
pouŽitelnost GP$ nebo pouŽitelnost PC s M$ Windows 7 a Core i5 pro realtíme prezeniaci dat získaných

'pÓUze" ee 168 MHz ARM Cortex procesoru

Připominky k práci*; V bakatářské práci je minimum gramatických nestovnalostí či překlepů a je prostá
jakýchkoli parazitní*h{,vycpávkových" textů. Některl přejaté grafy by bylo vhodnější převést do křivek, čímŽ by
še umocnila jiŽ tak výborná graíická úrov*ň práce' Celý text je dostatečné odborný a zvolené iéma je pro
studenta bakalářskrá etapy vysoké aŽ průměrné nároěnosti' Vhodné členění práce spolu se *trohým věcnýnr
stvtem pfispiva t c teg.t:nic\y a*qtl _* .-*-*
Otázky na uchazečg-: $ jakým zpažděnírn jednotka ÉcUG získává a odesílá íúzovanou rychlost vozid|a v
obou režimech, tj. měření z kalllVU?
DomnÍváte se, Že je vůbec vhodné pro nepřímé měření rychlosti závodního vozid|a se značnou dynamikou
vyuŽívat globální pozÍční systém Gps/GLONA$$? Proó komerčně dostupné maduly vykazují takové zpoždění
při určování okamŽité -. * -
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