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1. Zadání závěrečné práce.
Práci definuji jako středně náročnou, samotné zadání práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
Student se v práci dotýká všech bodů zadání, nicméně v 5. bodu zadání neprovádí vlastní návrh
vyhodnocení jízdy motorkáře, ale pouze referuje vzorové řešení. Zadání bylo vytvořeno v návaznosti
na projekt HS Topfunction - Automatický systém volání a záznam jízdy pro motorkáře v případě
nehody.

2. Aktivita studenta během řešení.
Práce nebyla řešena zcela systematicky, student pracoval samostatně, ale komunikace s vedoucím
práce byla velmi omezená. Proběhlo pouze několik konzultací k řešení práce, kdy student prezentoval
dílčí výsledky v navrženém SW.

3. Aktivita při dokončování.
Práce nebyla dokončena v dostatečném předstihu a byla vedoucímu zaslána pouze 14 dní před dnem
konečného odevzdání. Z tohoto důvodu byly v práci před odevzdáním okomentovány pouze formální
chyby a nikoliv obsah řešení.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student implementoval jazyku C# SW, který slouží ke zpracování akcelerometrických dat. Řešení je
funkční a bylo předvedeno vedoucímu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce navazuje na provedený výzkum v projektu HS Topfunction - Automatický systém volání a
záznam jízdy pro motorkáře v případě nehody. Práce nepřináší nové poznatky a vzhledem k řešení
práce není možné využití výsledků v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce využívá omezené množství studijních pramenů. Citování pramenů v práci je na velmi nízké
úrovni, zejména v teoretické části nelze jednoznačně odlišit převzaté části a vlastní úvahy.

7. Souhrnné hodnocení.
I přes výše uvedené nedostatky, považuji práci za dostatečnou k prokázání bakalářské úrovně a
schopnou obhajoby.

8. Otázky k obhajobě.
V kapitole 3 je napsáno: "Díky nárůstu výkonu počítačů i mikrokontroléru začíná u mnohých aplikací
digitální filtrace vytlačovat tu analogovou". Existují oblasti, kde se bez analogové filtrace
neobejdeme?
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