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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kartový přístupový systém 
Jméno autora: Viktor Bohuněk 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je návrh a implementace kartového přístupového systému, který bude odpovídat normě ČSN EN 
60839-11-1.  

 

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 lze považovat s přihlédnutím k náročnosti práce a cílům, které si autor stanovil, za splněné.  

 

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 řešení práce mimořádně aktivní a jeho píle směřovala k jasně vytyčeným cílům. Na pravidelné 
konzultace chodil příkladně připraven, v období distanční výuky jsme využívali online komunikační prostředky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor práce prokázal nadstandardní odbornou úroveň, orientaci v problematice elektronického návrhu a v neposlední 
řadě i potřebnou manuální zručnost. Při návrhu postupoval metodicky od analýzy problému s přihlédnutím 
k požadavkům normy, přes výběr vhodné součástkové základny s ohledem na cenovou dostupnost a relativní 
jednoduchost osazení (jedním z cílů práce byla možnost osazení desky v běžných amatérských podmínkách bez nutnosti 
speciálního vybavení) až po oživení a otestování prototypu zařízení.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální úpravy je možné práci hodnotit jako velmi dobrou až výbornou. Použitý jazyk je stroze technický, 
bez zbytečností a výplňového textu. Grafický doprovod a výrobní podklady přiložené k práci jsou na skvělé úrovni. 
Bohužel autor nepřiložil alespoň fotografii  hotové desky.  Stejně tak by bylo vhodné shrnout výsledky testování 
v nějaké přehledné formě, např. v tabulce.  

 

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. 
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V práci autor pracuje s celkem 32 prameny, jedná se zejména o technickou dokumentaci, normy a podklady pro analýzu 
stávajícího stavu. Zdroje jsou citovány korektně a v souladu s obecně uznávanými pravidly. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Pan Viktor Bohuněk předložil závěrečnou práci s velmi ambiciózním cílem. Tohoto cíle se mu víceméně podařilo 
dosáhnout – zkonstruoval zařízení, které splňuje značnou část požadavků, které byly stanoveny. Student nicméně 
prokázal, že je schopným návrhářem. Práce podle mého soudu splňuje veškeré nároky, kladené na závěrečné 
práce studentů bakalářských studijních programů na ČVUT FEL.  

 

V rámci obhajoby bych rád položil následující otázku: 

1.    Mohl byste stručně shrnout nedostatky zařízení a kroky, které vedou k nápravě stavu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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