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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Measurement Camera for Teaching Labs 
Jméno autora: Bc. Jakub Vodseďálek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Měření 
Oponent práce: Ing. Otto Havle, CSc., MBA 
Pracoviště oponenta práce: FCC průmyslové systémy s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Nutný rozsah znalostí sahá od porozumění funkci kamerového čipu a jeho řízení, přes podrobnou znalost 
programování USB ke schopnosti vyvíjet aplikace pod operačními systémy Windows i Linux. Kromě toho zadání 
předpokládalo schopnost vývoje hardwaru a výroby funkčního vzorku na plošném spoji. Přestože práce navazuje 
na dlouholetý výzkum a vývoj vedený na katedře měření v této oblasti, považuji zadání za mimořádně náročné. 

 

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, byla vyrobena propojovací deska, která umožňuje využít moduly různých senzorů ve spojení 
s vývojovou ARM deskou STM.K tomu byl vytvořen firmware, který sjednocuje ovládání různých typů senzorů a umožňuje 
přenos dat po ultrarychlém USB. Také poslední část zadání byla splněna, k dispozici je multiplatformní aplikační program 
určený pro výuku.  
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

K postupu řešení, jak jej diplomant definoval v kap.3. nemám připomínky. Hardware byl vyvinut na univerzální desce, poté 
převeden do podoby plošného spoje. Navržená deska umožňuje několik způsobů činnosti a komunikace. Firmware využívá 
možností procesoru ARM, k dosažení vysokorychlostní komunikace po USB bylo využito low-level kódování. Jedinou mou 
připomínkou je, že pro snadnější migraci programu (která bude pro využití v laboratoři nezbytná) by bylo v případě Linuxu 
vhodné využít zabalení softwaru do dockeru. Nicméně použitý způsob instalace linuxové aplikace hodnotu práce nijak 
nesnižuje, jen bude vyžadovat podrobný instalační manuál. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Zvolený způsob řešení i jeho realizace vyžaduje vysokou odbornou úroveň, kterou diplomant nepochybně zvládl. Přes široký 
rozsah potřebných znalostí a dovedností se mu podařilo dovést práci do úspěšného konce. Vyzdvihl bych hlavně úspěšné 
vyřešení komunikace po vyskokorychlostním USB jak na straně firmware, tak multiplatformní aplikace. Domnívám se, že 
odborná úroveň práce opravňuje hodnocení „výborně“. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je přiměřený, některé části (zdrojové kódy, výkresy) jsou na přiloženém CD. Práce je vypracována v anglickém 
jazyce, přes některé neobvyklé formulace nebo idiomy je srozumitelná. K formálnímu členění nemám připomínky, seznam 
obrázků, tabulek i zkratek je v pořádku. Přiložená dokumentace by postačovala k výrobě dalšího vzorku propojovací desky, 
úpravě firmware nebo aplikace. Hodnotím „výborně“. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Vzhledem k charakteru práce je většina zdrojů typu firemní dokumentace. Zbylé zdroje jsou diplomové práce vytvořené na 
katedře měření, na které práce Bc. Vodseďálka navazuje a rozvíjí je. Tyto zdroje mají rovněž charakter technické zprávy. 
Možnost nekorektní citace originálního výsledku vytvořeného jiným autorem je tedy velmi malá a v práci jsem ji nenalezl. 
Neshledal jsem ani žádnou část práce, která by implikovala podezření na neetické kopírování textu, i když kontrolu 
specializovaným softwarem jsem neprováděl. 
 

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. 
Výsledek práce, tj kompletní kamerový systém mi byl diplomantem demonstrován, včetně funkčnosti s několika moduly 
obrazových snímačů. Řešení propojovací desky, možnosti modulu i aplikace k využití k výuce pokládám za způsobilé. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Zadání práce je splněno bezezbytku, výsledky mohou sloužit k požadovanému účelu (výuka). Také ostatní 
požadavky na diplomovou práci byly splněny. Práce je inženýrským dílem na odpovídající úrovni a prokazuje 
schopnost absolventa řešit systematicky a úspěšně technické zadání. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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