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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 
Ano, práce odpovídá zadání v celém rozsahu. 

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktmy, návazností a úplnosti 
jednotlivých částí: 

Práce je zpracována na vysoké úrovni. Text je dobře strukturován, kapitoly na sebe logicky 
navazují a informace se vztahují k tématu práce. Student odvedl velké množství práce na 
vývoji hardware i software několika jednotek pro sběr dat. 

3. Poznámky a kritické připomínky: 
I když je celkově jazyková úrove11 práce velmi dobrá, text na str. 41 vznikl pravděpodobně 

strojovým překladem zdroje bez zohledění smyslu a dočteme se zde, že "vozidla budou 
schopny řídit cestující a dodávat jezdce bez řidiče" nebo že do roku 2020 budou prodávány 
auta s vlastním pohonem. 
V následující kapitole, Automobilový Ethernet v roce 2015, se hovoří v budoucím čase o roce 
2015, což odpovídá citovanému zdroji z roku 2014, ale v práci napsané v roce 2018 to není 
vhodné. 
V kapitole 5 autor používá pojem mikroprocesor na místě, kde by přesněji mělo být označení 
mikropočítač nebo mikrokontrolér. 



4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenú: 
Použité studijní prameny jsou aktuální a vztahují se k tématu práce. Diplomant uvádí 

v seznamu použité literatury více než 40 odkazú. Výhradu mám pouze ke kvalitě překladu 
zdroje na str. 41 a 42, jak je uvedeno výše. 

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.): 
Af na výše zmíněné nedostatky je práce celkově po formální stránce zpracována na velmi 

dobré úrovni. 

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je zpúsob 
využití získaných výsledkú: 

Student vytvořil několik modulú, které umož11ují sbírat data v automobilu a přenášet je na 
sběrnici CAN. Přínos práce vidím v praktické realizaci takových modulú z běžně dostupných 
a levných komponent. 

7. Práci hodnotím: 
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
výborně 

Dne 31.5.2018 µ~ ~ 
Podťf oponenta 

Poznámka: 
V případě potřeby múžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


