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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem práce bylo implementovat jednoduchý systém měření a regulace na bázi platformy Arduino.
Díky široce dostupným knihovnám a řadě příkladu bych práci označil za jednodušší. Zadání práce
bylo splněno, byť samotné řešení je nevalné technické kvality.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Formální stránka práce má řadu nedostatků, v práci se vyskytuje několik různých formátovacích
stylů, fontů a řádkování. Uvozovky jsou užívány jednak v anglickém, tak i českém stylu. Po jazykové
stránce jsou v textu gramatické chyby a překlepy. Sekce 4.1.3.1 mi nedává, ani po opakovaném
přečtení, smysl. Výkresová dokumentace je hrůzná. Na první pohled zaujme kompozice obrázku 14 a
zcela novátorsky působí i reprezentace blokového modelu na obrázku 8. Jedná se i z obsahového
hlediska o netradiční pojetí.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce má být ukázková regulační aplikace pro novorozenecký inkubátor. Byť jak sám
autor píše, "že je to pouze školní projekt a nebude ohrožovat skutečné životy", dovolím si toto tvrzení
rozporovat. Pokud by se zařízení realizovalo podle navrženého schématu, tak výsledkem bude
okamžitý zkrat a patrně i výbuch Li-Pol akumulátoru (srovnejte zapojení vývodů D,S u FDC5614P s
datasheetem). V implementaci autor využívá techniku "bezpečnostního programování", která svým
stylem připomíná výstup obfuskátoru kódu. Z textu jsem nepochopil, jedná-li se o vlastní kód autora,
nebo výstup generátoru z LabView. Pokud ano, proč není přiložen projekt LabView (stejně tak chybí
v příloze i desktopová aplikace).

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů odpovídá řešené problematice, formát jejich citací ale není zcela korektní,
u online zdrojů chybí např. datum stažení. V textu jsou pak reference uváděny až na úplném konci
odstavce či kapitoly a to ještě na samostatném řádku.

6. Otázky k obhajobě.
Mohl byste více objasnit "programátorskou terminologii" na samém začátku str. 20, zvláště pak
metodu průchozích a neprůchozích smyček ?

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově práce působí tak, že byla dokončována ve spěchu a student nevěnoval ani dostatečné úsilí
dodržet formální požadavky. Praktická realizace je dle mého názoru nepoužitelná. Vzhledem k tomu,
že samotné zadání bylo dost nespecifické, tak navrhuji hodnocení dobře, protože splněno bylo, ale v
naprosto minimalistické verzi. Použitím LabView si student výrazně ulehčil práci. Pokud by ale
obhajoba probíhala stejně nepřesvědčivě, doporučuji práci vrátit k přepracování.
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