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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:
Autor splnil všechny body zadání v plném znění a v dostatečném rozsahu jak pro rešerši, tak i pro softwarovou a
hardwarovou část.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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:
Rozsah práce odpovídá zadání. Práce neobsahuje zbytečná (nic neříkající) vyjádření. Text je věcný a přiměřeně detailní.
Struktura práce odpovídá přirozenému postupu při řešení problematiky. Text přirozeně přechází od popisu, rešerše, přes
řešení až po zhodnocení výsledků. Práce se dobře čte a působí přirozeně.
Formální stránka práce je zcela v pořádku, nenašel jsem žádné nekonzistence v citacích, číslování vnořených objektů ani
referencích na literaturu.
Množství gramatických chyb je minimální (zhruba 1 drobná chyba na 2 strany textu).
Slovní zásoba odpovídá technickému textu.
V textu jsem narazil na dvě nepřesnosti (velikosti zvolených odporů mimo standardní sady). Dále jsem si povšiml zhruba dvou
drobných nekonzistencí mezi vloženými schématy a popisem v textu. Vše se mi však jevilo jako pouhé nepozornosti dané
úpravou textů během revizí. Při osobní konzultaci autor vše objasnil (autor při revizích aktualizoval schémata, ale neupravil
detaily v textu), jedná o drobnosti, tudíž tomu nepřikláním vysokou váhu. Zbytek textu byl fakticky v pořádku a je z něj
patrné, že se autor v dané oblasti výborně orientuje.
Výsledné řešení je uvolněno pod copyleft licencí (svobodný software) a autor při jeho vytváření nepoužil proprietární
software ani nástroje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
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:
Autor projevil značné znalosti z oblasti návrh plošných spojů. Schémata i finální plošný spoj působí profesionálně a obsahují
např. i frézování kolem silových částí, dimenzované spoje na vyšší proudy a jiné.
Přítomnost těchto podkladů však mohla být součástí tisknutého textu ve formě příloh. Podklady je možné dohledat na
přiloženém médiu.
Veškeré použité technologie odpovídají moderním aplikacím.
Dodané zdrojové kódy sice působí minimalisticky, ale jsou dobře strukturované do menších funkčních bloků. Uvítal bych více
komentářů.
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:
V zadání práce bylo, mimo jiné, vytvořit funkční hardware s patřičným ovládacím software pro sběr dat. Autor vytvořil řešení,
které umí nejen data z periferních zařízení sbírat, ale i připojené periferie vzdáleně ovládat (nad rámec zadání práce). První
funkční prototyp již je připojen na existující průmyslová periferní zařízení, se kterými umožňuje vzdálenou komunikaci.
Výsledky práce jsou tedy již nyní v praxi aktivně používané a slouží plnohodnotně svému účelu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
V první řadě bych rád vyzdvihl aktivní iniciativu a samostatnost práce autora této diplomové práce. Autor pravidelně své
výsledky konzultoval, byl vždy připraven a na případné otázky měl předem připravené odpovědi s případnými dopady či
omezeními, které to, či jiné rozhodnutí přinese.
Autor dále projevil hluboké znalosti v dané problematice. Při konzultacích jsem se i lecčemu ,,přiučil". Z toho je patrné, že ho
daná problematika baví a věnuje se jí aktivně i mimo studium.
Jediné, co se dá případně vytknout, je pomalejší rozjezd při dodávání psaného textu práce. Autor se raději věnoval praktické
části.
Nicméně, jak funkční řešení, tak výsledný text byly dodány s dostatečným předstihem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (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:
Celkově jsem jak se samotným textem, tak i s reálnými výsledky této diplomové práce velmi spokojen. Autor splnil zadání,
mnohdy i nad rámec, byl zcela samostatný a připravený. Výsledné hardwarové řešení je s dodaným softwarem aktivně
používáno a nevykazuje žádné problémy či nedostatky.
Je škoda, že autor nepsal práci v anglickém jazyce. Mnoho technických pojmů se těžko překládá a může působit
,,krkolomně". Čeština je však povolený jazyk a tak na toto není brán zřetel.

Podpis vedoucího práce:


