
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém pro vyhodnocování dat a časů ze závodů RC rally 
Jméno autora: Filip Musal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější, jelikož se zabývá jak HW tak i SW stránkou vývoje systému pro sběr závodních 
dat ze závodů RC rally. Na druhou stranu, student se této problematice věnuje ve svém volném čase a má tedy 
dostatečné znalosti zejména požadavků na systém. 

 

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 práce bylo splněno. Byl vytvořen nový modul pro měření času, modul pro sběr jízdních dat auta a mobilní 
aplikace pro práci s novými daty i daty z již existujícího informačního systému využívaného pro organizaci závodů. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl při práci velmi aktivní, chodil pravidelně na konzultace a byl na ně připraven. Student pracoval samostatně a byl 
schopen řešit zadané úkoly. 

 

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. 
Po realizační stránce je práce na velmi dobré úrovni. Student prokázal, že je schopen pracovat s aktuálními technologiemi a 
je schopen vyrobit funkční prototyp systému. Výhradu bych měl k analyticko-návrhové části. Zde by student mohl lépe a 
formálněji s využitím diagramů popsat jak způsob práce existujícího systému, tak právě změny vzniklé novými moduly. Také 
kapitola testování neobsahuje dostatečné detaily o způsobu testu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má vhodně zvolenou strukturu. Občas je složitější vyznat se v popisu jednotlivých modulů. Rozsah práce je vhodný. 
Formátování práce by mohlo být vylepšeno, práce obsahuje spoustu volného místa v textu a v místech, kde se zobrazují 
obrázky (kapitola 4).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Zdroje jsou vybrány vhodně v souladu se řešenou problematikou. Jejich formátování v příloze je často nevhodné nebo 
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zmatečné. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Student vypracoval funkční prototyp systému pro sběr a zobrazení závodních dat při RC Rally závodech. Řešení je 
funkční a částečně otestované na reálných závodech. Textová část práce mohla být zpracována lépe. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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