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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Předložená bakalářská práce svou náročností odpovídá standardním požadavkům na bakalářskou
práci. Diplomant splnil zadání ve všech uvedených bodech, některé body jsou jen rozpracovány a
nejsou tudíž kompletní.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant byl během řešení celkem aktivní a v rámci finálního návrhu pracoval systematicky a
samostatně. Výsledky své práce dostatečně konzultoval s vedoucím diplomové práce a na konzultace
byl připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalářská práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Teoretická část se zabývá především představením soutěže, pro kterou jsou měřicí jednotky navrženy
a výběrem způsobu bezdrátového přenosu dat. Dále jsou popsány obě realizace měřicích jednotek s
procesory Freescale a Atmel, včetně použitých komponent pro provoz celého zařízení. Pomocí
vytvořené aplikace pro PC je pak popsán základní test celého řetězce. Technické i programové řešení
není dotažené do konce, výsledek práce lze použít jako výchozí bod pro finální produkt, který bude
pro výše zmíněnou soutěž využit. Úroveň řešení práce je nicméně na dobré úrovni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší, její využití v praxi je možné realizovat po revizi hardwarové i
softwarové části.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant ve své práci neuvádí žádné doporučené literární prameny, hlavně je odkazována firemní
literatura a dokumentace, výsledky při prostudování tak mohly být lepší. Zcela chybí odkazy k první
verzi práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářskou práci považuji za dobře zpracovanou vzhledem k problémům, které se při řešení
vyskytly. Diplomant během řešení získal přehled o problematice v oblasti řešení. Převzaté části jsou
řádně odlišeny od vlastních úvah. V textu jsou použity nekvalitně vytisknuté obrázky.

8. Otázky k obhajobě.
1. Proč došlo k vývoji dvou jednotek a co by na základě časového odstupu zvolil diplomant nyní,
jakou hardwarovou platformu ?
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