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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce: BĚŽÍCÍ TEXT POMOCÍ ST NUCLEO 

Jméno autora: David Jäschke 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie 
Oponent práce: Ing. Petr Karlovský 
Pracoviště oponenta práce: OpenText s.r.o., Na poříčí 1040/10, 110 00 Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Těžiště této práce se nachází v naprogramování mikroprocesoru tak, aby ovádal skupinu LED v modulu WS2812 rotujícího na 
vrtuli tak, aby LED vytvářely iluzi textu. Výroba hardware nebyla součástí práce. 

 

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. Oproti zadání použít LED modul WS2812 student implementoval navíc i vlastní LED modul za použití 
shift registru. Výstupem práce jsou tedy dva programy: pro WS2812 a pro vlastní LED modul. 

 

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

Postup řešení je v pořádku, oceňuji využití DMA. 
 
Zajímavé je použití transformace barevných modelů HSV na RGB. Ale podle všeho tato funkce nebyla použita pro reálný 
efekt. V konfiguraci vidím, že všechny LED svítí se stejným jasem a stejnou barvou, takže by asi stačilo použít RGB. 
 
Časování by bylo možno řešit přes přerušení od timeru spíše než prázdným for-cyklem. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Chybí detailnější popis a schéma celkového zapojení. Chápu, že samotná hardwarová konstrukce nebyla v zadání, ale i tak by 
její popis měl být mnohem detailnější. 
 
Část o elektromotoru není úplně přesná, což autor i sám zmiňuje. Ovšem v zadání není vyžádána, takže je spíše navíc. 
 
Jinak v pořádku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Některé věty působí stylisticky zvláštně. Ukázky zdrojového kódu jsou vloženy jako obrázky. Z pravopisného hlediska 
v pořádku. 
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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. 
V pořádku. 

 

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. 
Program se zdá být v pořádku.  
 
V teoretické části asi nebylo nutné popisovat motor, který nakonec nebyl použit.  
 
Také by bylo na místě vložit více fotografií. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Celkově se mi práce líbila, oceňuji rozšíření o vlastní LED modul.  

 

Otázka: 

 

• Mohl by mikroprocesor pomocí světelné závory sám spočítat rychlost otáčení? A přizpůsobit rychlost spínání LED 
tak, aby tak odpadla nutnost rychlost otáčení regulovat? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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