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1. Zadání závěrečné práce.
Práci definuji jako nadprůměrně náročnou, obsahuje rešerši tématu, zprovoznění HW částí a
implementaci SW pro mikrokontrolér a mobilní telefon s OS Android.

2. Aktivita studenta během řešení.
Rozhodně mohu konstatovat, že student pracoval během řešení práce samostatně. Celé řešení práce
mohu rozdělit do dvou etap, a to implementace praktické části a zpracování textové části. Zatímco
spolupráce v implementační části byla naprosto perfektní a bezproblémová, tak v druhé části, kdy
student zpracovával textovou podobu práce, spolupráce byla i přes mé výzvy nulová.

3. Aktivita při dokončování.
Praktická část práce byla dokončena s velkým předstihem. Textová část nebyla konzultována vůbec a
vedoucí neměl možnost zasáhnout do její formy i obsahu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Z hlediska praktických výsledků student vyvinul řešení, které se skládá z mikrokontroléru s
implementovaným SW, komunikace NFC a aplikace pro OS Android. Tento měřicí řetězec je plně
funkční a jsem s ním naprosto spokojen.
Velkým problémem práce je úroveň textové prezentace. Student pojal celou práci jako populární text,
který se místy vůbec neblíží požadované formě technické zprávy. Jsou zde použity nevhodné slohové
pasáže, převzaté informace bez řádné citace a chybně vyvozené závěry, které nelze identifikovat, zda
jsou citovány nebo se jedná o vlastní úvahu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce samotná neobsahuje nové poznatky, rozšiřuje však praktické testování NFC rozhraní. V
budoucnu toto řešení může být implementováno do nízkoodběrových nebo energeticky nezávislých
monitorovacích zařízení.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V seznamu literatury student uvádí 8 zdrojů, bohužel nejsou v textu řádně citovány, což je obrovská
slabina textové části. Z tohoto důvodu nelze převzaté části odlišit od vlastních úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Souhrnné hodnocení této práce je velmi rozporuplné. Pokud bych měl samostatně hodnotit praktickou
část práce, tak bych neměl sebemenší pochyby, že si zaslouží výborné hodnocení. Student zde
samostatně pracoval a vytvořil funkční technické řešení s dostatečným předstihem. Na druhou stranu,
pokud bych měl hodnotit aktivitu a kvalitu v oblasti zpracování textové části, tak tato práce je na
hranici obhajitelnosti bakalářské práce, jelikož je zvolena nesprávná literární forma, nejsou zde řádně
citovány zdroje a vlastní úvahy často popírají známe znalosti. Proto je mé hodnocení "velmi dobře"
průměrem a kompromisem, které reflektuje celý průběh řešení práce.

8. Otázky k obhajobě.
V kapitole 4.2.1 tvrdíte, že "(u odběru MCU) existuje přímá úměra mezi frekvencí a příkonem", i
když řada obecně přijímaných publikací toto striktně odmítá. Prosím uveďte toto tvrzení u obhajoby
na pravou míru, nebo uveďte zdroj čerpání této informace.
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