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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:
Hlavního cíle práce bylo plně dosaženo.

Navržený systém je plně funkční a použitelný přesně podle předpokladů zadání včetně podcílů.

Student nastudoval danou problematiku a navrhl architekturu celého systému.
Samostatně vybral platformu kotev a naimplementoval software a protokol, který je schopen sbírat RSSI data z majáků a
posílat je dále přes WIFI.
Dále naimplementoval software, který je schopen data z kotev sbírat a spočítat polohu daného majáku a také zobrazit jejich
polohu ve webové aplikaci.
Také navrhl a implementoval další pomocné programy, například pro kalibraci vzdálenosti jako funkce RSSI.
V průběhu práce hledal způsoby, aby finální řešení bylo co nejvíce spolehlivé a přesné.
Provedl také sadu měření, aby vyhodnotil možnosti přesnosti lokalizace majáků v různých konfiguracích kotev.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (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:
Písemná práce je bez faktických chyb.
Také zvolené pořadí kapitol a struktura dokumentu je dle mého názoru logická a pochopitelná.
Práce popisuje základní architekturu všech částí systému, protokolu použitého mezi kotvou a hlavním programem a
nejdůležitější části programů a také hlavní výsledky.

Psané práci bych jen vytkl její malý rozsah. Vzhledem k tomu, že znám rozsah implementační části této práce, si myslím, že
mohlo být zdokumentováno více detailů o struktuře jednotlivých programů, popis nejdůležitějších funkcí, vláken a
komunikace mezi nimi a proč byla finální řešení zvolena. Také praktických výsledků měření přesnosti lokalizace bylo daleko
více s různými konfiguracemi, než je v práci uvedeno. Je škoda, že student nedokázal rozsah vykonané práce, "prodat" i v
písemné části.

V práci jsem nalezl pouze 2 překlepy a pravopisnou chybu "standart" vs "standard", která se vyskytla několikrát.
Citace jsou v práci použity a nenašel jsem externí zdroj bez uvedené citace.
Použitý software byl použit v souladu s licenčním právem.



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

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (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:
Studentovi jsem doporučoval zdrojové kódy přiložit, popř. nabídnout je oponentovi k hodnocení.
Pro účely hodnocení jsem si je sám vyžádal.

Hodnotil jsem program pro kotvy v jazyce C a hlavní program v jazyce Python.
Struktura obou programů je velmi dobrá. Řešení úloh jsou logicky rozdělena do různých zdrojových souborů, jsou důsledně
používány konstanty definované v hlavičkových souborech. Byla použita i konzistentní jmenná konvence freeRTOS
Pěkné bylo také použití callbacků a konceptů "master/slave" soketů.
V jazyce Python bylo využíváno polymorfismu a dědičnosti z paradigmatu OOP.
Při řešení bylo také myšleno na budoucí rozšíření počtu kotev, majáků, pater kancelářských budov, atd.
Student také používal revizní systém SVN.

O něco nižší hodnocení bylo uděleno, z důvodu proměnlivé kvality okomentování zdrojových kódů. Také některé názvy
proměnných nebyly vhodně zvoleny, aby rovnou vysvětlily účel proměnné a zvýšili porozumění kódu.

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

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

99 (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:
Výsledné řešení je plně použitelné.
V současné době byl systém zkoušen v malé části firemních prostor, ale nic nebrání tomu, aby navržený systém mohl být
aplikován na celé prostory. Zvolená platforma kotev má malé rozměry a potřebuje pouze USB napájení. Po integraci s USB
zdrojem by se mohly umístit do zásuvek v jednotlivých místnostech a systém bude funkční.
Nutné bude asi jen malé vylepšení webového zobrazení.
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:
S prací studenta jsem byl velmi spokojen.
Pravidelně prezentoval výsledky své práce a pracoval samostatně. Pokud narazil na problémy, tak sám navrhoval možné
varianty řešení.
Poradil si samostatně jak po stránce systémové, softwarové tak i hardwarové.
Bezpochyby dokázal, že je schopen samostatné vývojové práce a je schopen se rychle učit nové věci.
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 hodnotím bakalářskou práci jako velmi dobrou.
Implementační část splnila všechny cíle a řešení je plně funkční a je možné je rozšířit do plného provozu. Zdrojové kódy jsou
velmi dobré kvality a s prací studenta jsem byl  velmi spokojen.

Podpis vedoucího práce:


