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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce se zabývá návrhem a realizací ovládání modelu auta pomocí akcelerometru umístěného na hřbetu ruky.
Práce měla obsahovat následující výstupy:
Výroba podvozku auta a realizace jeho ovládání: Práce analyzuje již hotová řešení, jejich výhody a nevýhody a dále popisuje
vlastní navržené řešení.
Realizace ovladače a komunikačního protokolu: Analýza možností realizace ovladače je v práci zpracována detailně a
srozumitelně. Při návrhu komunikace je kladen důraz na jednoduchost a případnou rozšiřitelnost do budoucna.
Podpora rozšířených gest ovladače: Práce popisuje realizaci nestandardních (ovladačem ve výchozí konfiguraci
nepodporovaných) gest umožňujících ovládání světel i přepínání uživatelských módů modelu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 100 (A)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce obsahuje cca 40 stran textu bez úvodních formalit a příloh. Žádná část není uměle prodlužována ani přebytečná.
Kapitoly i jejich části jsou řazeny logicky. Popis všech částí (analýzy, implementace i testování) je podrobný a srozumitelný.
Po jazykové i formální stránce je práce v pořádku.
Prvky převzaté z jiných zdrojů jsou řádně odděleny a korektně citovány.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
V práci je realizováno "nestandardní" ovládání (pomocí akcelerometru umístěného na hřbetu ruky) založené na
"nestandardních" vývojových kitech (kity nejsou natolik rozšířené jako např. Arduino).
Ovládání i komunikace jsou navrženy robustně, rozšířitelně a jsou orientovány na velmi nízkou spotřebu energie.
V neposlední řadě je brána v potaz i bezpečnost a pohodlnost ovládání (model se zastaví při ztrátě spojení, nebo při přílišném
náklonu ruky ovládající model a je možné jej znovu rozjet po nastavení ruky do výchozí polohy).



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Výsledkem práce je plně funkční model auta - navíc nejde jen o neestetický prototyp a model je tedy využitelný pro
propagační akce fakulty (den otevřených dveří apod.).
Ovládání modelu bude využito i pro další výukové/propagační projekty v rámci fakulty.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Bylo by možné upravit ovládání tak, aby model samostatně projel dráhu naprogramovanou předem například v PC nebo
mobilním telefonu?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 100 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Výsledkem práce je dokončený a plně funkční model auta. Díky neotřelému způsobu ovládání najde své využití nejen při
propagačních akcích fakulty, ale i v dalších projektech v rámci fakulty.
Písemná část práce je řazena logicky. Popis všech částí (analýzy, implementace i testování) je podrobný a srozumitelný.

Podpis oponenta práce:


