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1. Splnění požadavků zadání. 
Práce splňuje zadání ve všech jeho bodech. Náročnost řešení je dostatečná, neboť vyžaduje 
(hlavně, a mimo jiné) znalosti a dovednosti pro vývoj programového vybavení v různých 
vývojových prostředích a programovacích jazycích. Náročnost práce je dále podpořena nutností 
porozumět programovému kódu vyvinutému jiným vývojářem, schopností jej modifikovat a doplnit 
o vlastní programový kód ve výsledný funkční celek. 
  
  

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Formální stránka práce je na solidní úrovni. Strukturování obsahu, rozčlenění do kapitol i poměr 
teoretické a praktické části je vyvážený. Lze vytknout existující chyby či překlepy u jednotlivých 
slov – jde o několik chyb s diakritikou, jenž mění význam slova – případně pár nedostatků při 
použití interpunkce. Seznam použitých symbolů a zkratek, který je prezentován v práci, se pokouší 
o krátkou definici pojmů, místo aby pouze rozepsal plné znění zkratky nebo pojmenoval symbol, 
jak je to obvyklé. Kapitolu 5.2 by bylo vhodnější uvést v rámci příloh. 
  
  

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Vyvinutý aplikační software je na velmi dobré úrovni, potvrzuje schopnost studenta orientovat se v 
programovém kódu a použít adekvátní programové prostředky k dosažení požadovaných cílů. U 
části „Vizualizační software“ je patrné, že jde o řešení motivované účelovostí, ale toto není v 
rozporu s kvalitativním hodnocením práce, protože její stěžejní část je představována realizací 
programového vybavení pro PLC zařízení. 
  
  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práce nepřináší nové poznatky, přičemž toto nemá vliv na kvalitu řešení. 
 
  
  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Výběr studijních pramenů odráží silné průmyslově-aplikační zaměření práce a tak obsahuje 
především dokumentaci výrobců zařízení použitých v dané práci. V případě reálného vývoje 
obdobné aplikace by student čerpal pravděpodobně z identických pramenů, a tak jeho volbu 
pramenů lze potvrdit jako věcně správnou. Za zvážení stojí vhodnost použití materiálu 
publikovaného na webových stránkách SPŠ Rakovník, reference [2]. Obzvlášť obsah kapitoly 3.4, 
která čerpá z daného materiálu, má charakter středoškolské úrovně poznatků a není pro 
prezentaci v práci vysokoškolské úrovně zcela vhodná. 
  
  

6. Otázky k obhajobě. 
Závěr práce hovoří o možnosti rozšíření řešení o zasílání dat přes GPRS. Uveďte jaké by byly jiné 
možnosti bezdrátového ovládání měřicí stanice, mimo standard GSM (např. tam, kde GSM síť není 
dostupná či nekvalitní). 
 

 
 
 
 
   



7. Souhrnné hodnocení. 
Hodnotím práci jako velmi dobrou. Výbornému hodnocení brání některé formální a obsahové 
nedostatky, jenž však nemají vliv na reálný výsledek řešení dané práce. Pozitivně hodnotím 
schopnost studenta navázat na výsledky jiné (diplomové/projektové) práce a dále je rozvíjet, což je 
užitečná schopnost pro profesní praxi, která často přináší nutnost adaptace na koncepci řešení, 
kterou vyvinul někdo jiný. 
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