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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Systém pro vyhodnocení dat a časů ze závodů RC rally 
Jméno autora: Filip Musal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Miroslav Macík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání lze považovat za mimořádně náročné vzhledem k nutnosti zvládnutí a integrace více různorodých 
technologií (fyzické řešení průjezdové brány, HW, firmware, mobilní aplikace, backend) a s přihlédnutím k typu 
práce (BP). 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno ve všech bodech. Mám ale výhrady zejména k provedení uživatelských testů a způsobu 
jejich popisu v textu práce. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený způsob řešení považuji za správný. Postrádám zdůvodnění některých návrhových rozhodnutí. Testování prototypu 
nízké úrovně a výsledného řešení není popsáno dodatečně podobně.  Například práce v části 5.3.1 zmiňuje dotazníkové 
šetření mezi účastníky závodu, práce ale nezmiňuje ani podobu a obsah dotazníku, ani konkrétní výsledky. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vzhledem k typu práce hodnotím odbornou úroveň za velmi dobrou. Kladně hodnotím zejména komplexnost 
realizovaného řešení a nutnost zvládnout celou řadu různorodých technologií. Negativně vnímám nedostatečné 
zdůvodnění některých tvrzení a požadavků. Například požadavky na jednotlivé části řešení jsou popsány ad-hoc bez 
dostatečného zdůvodnění, navíc chybí členění na funkční a nefunkční požadavky.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má odpovídající rozsah a formální členění, je psána česky bez zjevných jazykových a typografických chyb. Některé 
obrázky nejsou referovány z textu práce. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Práce obsahuje 15 referencí, především online zdrojů. Vzhledem k typu práce to považuji za dostatečné. Srovnatelná 
řešení jsou citována pomocí odkazu v poznámce pod čarou, vhodnější by bylo použít klasickou citaci. Student necitoval 
literaturu doporučenou v zadání práce. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Postrádám zdůvodnění požadavků na jednotlivé části systému a jejich dělení na funkční a nefunkční požadavky. 
Návrhová rozhodnutí v kapitole 3 nejsou dostatečně zdůvodněna a budí dojem, že byla činěna ad-hoc. Většina 
obrázků není referována z textu a chybí jejich dostatečně podrobný popis. Popis testování prototypu nízké 
úrovně není dostatečný, stejně jako popis testování výsledného řešení.  
 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Student prostřednictvím své bakalářské práce prokázal schopnost samostatně řešit komplexní problémy. 
Výsledkem je poměrně komplexní systém, který má potenciál praktického nasazení. Textová část práce má 
odpovídající strukturu i rozsah, nicméně vykazuje drobné nedostatky (viz výše). 
 
Otázka: Pro detekci vozidla jste zvolil infračervený senzor vzdálenosti. Zvažoval jste i jiné senzory (např. kapacitní, 
ultrazvukové)? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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