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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat palubní jednotku automobilu. Ve své diplomové práci se ale
student nezabýval třetím bodem zadání s odkazem na snadněji dostupnou komerční variantu
využívající obvod ELM327. Řešení se tak zjednodušilo a student implementoval pouze aplikaci
komunikující s tímto obvodem pomocí AT příkazů přenášených skrz Bluetooth spojení. Tento krok je
racionální a považuji tak zadání za splněné.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Z formálního hlediska je diplomová práce na dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, byť
se místy praktická část mísí s teoretickou. V kapitole srovnávající dostupné jednotky jsou aplikace
využívající ELM327 zmíněny spíše okrajově, přitom na Google Play jich je k dispozici několik
desítek. Rozsahově práce odpovídá požadavkům, byť některé kapitoly jsou dosti krátké. V práci jsou
velmi časté krátké odstavce, které rozbíjejí tok textu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Návrh vlastního hardwarového řešení byl zamítnut "hlavně z důvodu nedostatku informací o časování
s řídicí jednotkou bylo nutné použít dostupné rozhraní, které řeší časování." Rád bych poukázal, že
existuje řada dostupných publikací (i v češtině, např. DP práce na theses.cz) popisující přesně
časování protokolů, stejně tak jsou obsaženy v citovaných normách ISO 14230 a ISO 9141-2.
Programové řešení je funkční, bylo otestováno v automobilu. Připomínku bych měl snad ke
grafickému návrhu; rozvržení některých obrazovek není ideální, zvláště velké, dotýkající se navzájem
ikony.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, má kompilační charakter.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní prameny jsou tvořeny výhradně internetovými zdroji. Trochu mě zaráží, že se autor
nepokusil dohledat normy a specifikace, které v textu zmiňuje.

6. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem jsou řešeny chyby v komunikaci ? (např. ELM327 neodpoví, případně dojde k jeho
resetu)

7. Souhrnné hodnocení.
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