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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

    Předložená práce řeší vývoj základních úloh výukového mobilního robotu. V úvodu 

práce jsou popsány jednotlivé subsystémy použitého mobilního robotu z pohledu 

programátora. Následuje stručný popis vývojového programu. Následuje nosná kapitola, 

kde autor řeší dvě úlohy: sledování čáry a zápas dvou robotů „minisumo“. Výběr těchto 

úloh sleduje využít jejich atraktivitu k podchycení zájmu o programování. Zdrojové texty 

zmíněných aplikací jsou bohatě okomentovány a jsou zde také popsány funkce a algoritmy 

relevantní dané úloze (např. ovládání akčního a senzorického susbsystému). Jednalo se 

poměrně o rozsáhlou aplikaci, které se student věnoval poctivě od termínu zadání.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

     Výsledkem práce je soubor programů ve formě zdrojových textů určených jako 

podpůrný text do výuky programování.  

 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

     Pracoval samostatně a pravidelně konzultoval.     

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále 

chyby a opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak 

práce odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

     Práce je napsána přehledně, s několika gramatickými chybami a překlepy.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby 

práce, nezbytný bod posudku): 
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1. Jaká je frekvence smyčky hlavního programu? Jak by jste ji dokázal změřit? 

 2. Použitý interpret jazyka Basic má řadu omezení. Významné je především 

podpora pouze integer typů bez znaménka. Jak se tato omezení v praxi řeší?  

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

     Předložená práce svědčí o odborných znalostech získaných v průběhu studia oboru 

Mechatronické systémy. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou  práci  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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