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1. Zadání závěrečné práce. 

Téma závěrečné práce bylo navrženo vývojovým oddělením firmy Continental Automotive 

Czech Republic s.r.o., která se zabývá vývojem a výrobou senzoriky pro automobilový 

průmysl. Jádrem zadání byl návrh SW aplikace pro čtení a ukládání dat ze sběrnice SENT na 

platformě NI RIO. Jednalo se o standardní vývoj SW ve vývojovém prostředí LabVIEW pro 

platformu NI myRIO 1900. Student zadání splnil.  

Diplomová práce navazovala na spolupráci Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU 

Ostrava s firmou Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

2. Aktivita studenta během řešení. 

Během řešení své diplomové práce postupoval diplomant v souladu s pokyny zadavatele 

diplomové práce ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Dle vyjádření 

zástupců této firmy student se zadavateli průběžně a pravidelně konzultoval a systematicky 

spolupracoval. Svůj postup konzultoval v přiměřené míře rovněž s vedoucím závěrečné práce 

a na konzultace byl vždy připraven. 

3. Aktivita při dokončování. 

Diplomovou práci dokončil diplomant v dostatečném časovém předstihu a její definitivní 
obsah zkonzultoval s vedoucím diplomové práce a obhájil před katedrální komisí. 

 

 



4. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Výsledky dosažené diplomantem jsou přímo využitelné v praxi, kde umožní vývojovým 

pracovníkům firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o. využít vyvinutou aplikaci při 

testování vyvíjených zařízení využívajících sběrnici SENT. 

Programové řešení zpracované diplomantem je plně funkční a v souladu se zadáním 

diplomové práce. Dle vyjádření zadavatele této diplomové práce jsou s výsledkem jeho práce 

spokojeni. 

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Diplomová práce má charakter experimentálního vývoje s využitím hardwarových a 

softwarových prostředků odpovídajících nejnovějším trendům vývoje oboru. 

Dosažené výsledky jsou plně využitelné v praxi při vývoji senzorických systémů moderních 

automobilů. 

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Diplomant využil osm studijních pramenů, jejichž výběr odpovídal tématu řešené diplomové 

práce. Použité prameny řádně citoval a v diplomové práci je odlišil od výsledků a úvah 

vlastních 

7. Souhrnné hodnocení. 

Ve druhé kapitole diplomové práce uvádí diplomant popis použité HW platformy NI myRIO 
1900 a popis struktury a protokolu posílání dat na sběrnici SENT. 
Ve třetí kapitole diplomant popisuje návrh struktury aplikace pro kontrolu signálů sběrnice 
SENT jak v napěťové, tak časové oblasti a pro logování chybových stavů. 
Ve čtvrté kapitole diplomant popisuje implementaci vytvořené aplikace.   
V závěrečné šesté kapitole diplomat shrnuje dosažené výsledky a prezentuje zde verifikaci a 
testování své SW aplikace. 
Diplomová práce je zpracována na dobré formální i grafické úrovni.  
Diplomant splnil zadání diplomové práce, z důvodu ochrany duševního vlastnictví firmy 
zadávající diplomovou práci jsou její části týkající se logování chybových stavů, verifikace a 
testování SW aplikace uvedeny pouze v neveřejné části diplomové práce. 
 

8. Otázky k obhajobě. 

S jakým senzorem byla SW aplikace testována? Jaká data tento senzor poskytuje 

prostřednictvím SENT sběrnice? 

Celkové hodnocení:      Velmi dobře 
 
V Ostravě dne 30. 4. 2017 

       doc. Ing. Jan Žídek, CSc. 


