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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výzkum technologií a návrh prostředí pro přímé ovládání agregátu a 
vzdálenou komunikaci s externím zařízením 

Jméno autora: Václav Veselý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů (13136) 
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Ondraczka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra měření (13138) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání obsahuje teoretickou studii, návrh, realizaci (včetně vzdálené komunikace přes internet) a otestování 
zařízení. Jako mimořádně náročné hodnotím z důvodu rozsahu práce, nutnosti práce nad rámec zaměření 
studentova oboru (práce v hardwarové oblasti a práce s benzinovým motorem) a potřeby prokázání 
programovacích dovedností ve vícero programovacích jazycích.  

 

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 práce je bez výhrad splněno. 

 

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 si sám zvolil dané téma a připravil zadání práce. Na řešení projektu pracoval aktivně a samostatně.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň hodnotím jako nadstandardní. Student čerpal z cizojazyčných odborných publikací a technických listů, 
volby použitých komponent a postupů jsou podloženy analýzami.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránku hodnotím kladně, práce je přehledně členěna do kapitol, obsah i seznamy obrázků a tabulek jsou také 
přehledně zpracovány. Student v práci využívá obrázky a diagramy ke grafickému znázornění informací v textu. Oceňuji 
použití pseudokódu pro znázornění algoritmů. K jazykové stránce nemám žádné výhrady, rozsah práce je více než 
dostatečný.  

 

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. 
Student uvedl 62 citovaných zdrojů, což je v bakalářské práci silně nadprůměrné množství. Jeho řešení z uvedených 
citovaných zdrojů vychází. Je použito mnoho online zdrojů, což je v tomto případě vzhledem k charakteru práce 
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opodstatněné (výrazné praktické zaměření, použití Arduino SBC). Mezi citovanými zdroji jsou i články z vědeckých časopisů 
a jiné závěrečné práce. Chválím použití vlastních obrázků a diagramů.  

 

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. 
Děkuji studentovi za svědomitý přístup při řešení této práce. Věřím, že dovednosti získané během její realizace mu budou 
užitečné v dalším či studiu či v zaměstnání v oboru.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student Václav Veselý prokázal schopnost samostatně vyřešit ucelený technický úkol. V rámci práce si 
problematiku nastudoval, navrhnul řešení, realizoval ho, výsledné řešení otestoval a vše zdokumentoval 
v předkládané bakalářské práci.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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