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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezkontaktní identifikační přístupový systém se vzdálenou administrací 
Jméno autora: Václav Hejný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce byl návrh a výroba prototypu bezkontaktního přístupového systému se vzdálenou administrací. 
Práce vyžadovala znalosti z oblasti návrhu obvodových zapojení, aplikací obvodů a programování obslužného 
softwaru. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Ačkoliv některé kapitoly by si na první pohled zasloužily více místa (bod 1 a 5 zadání) , hlavní jádro se skrývá v aplikačních 
částech, které je možno považovat za rozsahem odpovídající. Vzhledem k požadovanému výsledku je možno považovat 
práci za splněnou s menšími výhradami. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 na pravidelné konzultace nedocházel, ovšem posílal k náhledu psaný text. Bohužel jsem praktické provedení 
neviděl, nemohu tedy ani ověřit, zda opravdu funguje. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Na odborné a rozsahové stránce celé práce je jasně patrný časový deficit, kterým student trpěl. Hlavně první analyzační 
kapitoly by si zasloužily jistě větší rozsah. Takto práce působí z pohledu prvního bodu zadání poněkud povrchně. Ovšem 
čeho nedosahuje teoretická část práce, toho jasně dosahuje praktická část, kde teprve autor ukazuje svoje pravé 
schopnosti. V celkovém pohledu je možno konstatovat, že splnění cílů pozvedá úroveň práce výše.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je sice stručná, co se týká rozsahu, ale pokrývá všechny oblasti inženýrské práce (analýza řešení, návrh koncepce 
vlastního řešení, návrh obvodového zapojení, realizace prototypu po hardwarové i softwarové stránce, programování 
externí aplikace). Nečitelné grafy (s. 42) a jiné typografické nedostatky jsou spíše způsobené zbrklostí autora.  

 

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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Zařazení Wikipedie mezi zdroje není standardní, student zřejmě předpokládal využití primárně zdrojů citovaných na 
samotných stránkách Wikipedie. Zdroje zahrnují katalogové listy obvodů, normy, produktové listy.   

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Ač stručná rozsahem psané formy a slabší v analýze stávajícího stavu, tak široká rozsahem aplikovaných kroků 
v řešení celé práce. Student ukázal svoje schopnosti hlavně v oblasti praktického návrhu zapojení a tvorbě 
softwaru. Kapitoly o návrhu zapojení, výrobě samotného zařízení, jeho oživování, tvorbě vnitřního a obslužného 
softwaru, tvorbě GUI, to jsou oblasti, kde je patrný silný potenciál studenta a jeho budoucí uplatnění. Jeho nižší 
„sdílnost“ z pohledu analýzy stávajících řešení je sice na škodu partikulárně v případě této práce, ovšem ve 
výsledku je možno konstatovat, že práce dostatečně demonstruje schopnost studenta samostatně řešit komplexní 
úkoly.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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