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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání uvažuje práci s ne zcela běžnou platformou nicméně implementovanou úlohu lze definovat tak, aby

nebyla omezená danou HW konfigurací. Autor specifikoval dvě konkrétní úlohy, framework pro zvukový filtr
a zpracování dat z externího čidla.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Zpráva obsahuje přibližně 39 normostran. V textu se vyskytuje mnoho obrázků bez informační hodnoty.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Popisky obrázků jsou velmi krátké. Mnoho obrázků je zbytečných a nečitelných ve velikosti pro tisk (např.

obrázek 4.1 připomínající fotku z eshopu považuji za naprosto nevhodný ve všech směrech).
Autor uvádí místy mylné informace (např. "Premenné v Pythone však nemajú typ, ale iba hodnoty."
apod.). Ukázky kódu jsou ve velké míře obecné (5.8: práca s vláknami,  5.9: načítanie dát, 
5.13: funkcia jazyka C...) a nedemonstrují žádné specifické řešení dané problematiky.
Práce je vhodně členěna na teoretickou, návrhovou, implementační a testovací část. Teoretická část částečně
popisuje témata nesouvisející přímo se zadáním práce. V implementaci se nachází fragmenty teorie a návrhu.
Sekce testování popisuje provedené experimenty, nicméně chybí exaktní popis výsledků (grafy, tabulky apod.).

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Některé jednoduché obrázky (2.3, 2.4, 2.11...) znázorňující tabulky a schémata mohly být vhodněji vloženy ve

vektorové podobě. V textu chybí reference na některé obrázky (2.3, 2.6, 2.7...) a tabulky (3.1). Popisky objektů
místy začínají malým písmenem. Odbornou úroveň textu snižuje místy nevhodně použitá první osoba jednotného
a množného čísla a subjektivně zabarvené úvahové věty (např. "...myslím, že všetky projekty použili Raspberry
správne. Nič však nie je dokonalé..."). Čísla referencí jsou místy použity jako podstatná jména ve větě.
Ukázky kódy v textu jsou vloženy jako rastrové obrázky s nekonzistentní velikostí písma a zvýrazněním syntaxe.
V tištěné podobě mohou být některé kódy nečitelné. Fotky konzole s černým pozadím a šedým textem s příkazy
pro spuštění výsledného programu, překlad a instalaci potřebných částí (5.4, 5.5...) jsou v bakalářské práci
nepřijatelné.
Na straně 33 text přetéká mimo stránku.
Gramatickou úroveň slovenského textu nejsem schopen posoudit, nicméně text se zdá být bez závažných
gramatických chyb.

6. Práce s literaturou 68 b. (D)
 Celkem je uvedeno 12 odborných zdrojů zabývajících se danou problematikou. Některé citace jsou příliš stručné

a informace v nich uvedené se neshodují přesně s odkazovaným zdrojem.
U obrázku 2.2, který je převzatý není uveden zdroj. V sekci 2.4 chybí citace na uvedené statistiky použití
operačních systémů.

7. Realizační výstup 84 b. (B)
 Struktura adresáře s kódem mohla být lépe popsána s podrobným návodem použití či videem (podrobné

demonstrační video student dodal později). 
Výsledné řešení je poměrně jednoduché, nicméně splňuje stanovené cíle. Framework pro filtraci zvuku dovoluje
použít vlastní zvukové filtry napsané v jazyce C či Python. V úloze s teplotním čidlem autor vytvořil navíc
prezentační vrstvu v podobě jednoduchého webového informačního systému.

8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na první pohled se zdá, že úloha se zvukovým filtrem je jen ukázkou interoperability jazyka C a Python.

V čem je toto řešení specifické ve vztahu k platformě Raspberry Pi?
2. Proč v souboru LoginPresenter.php používáte slovenské popisky, zatímco v souboru UzivatelPresenter.php

české?
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10. Souhrnné hodnocení 67 b. uspokojivě (D)
 Celkové hodnocení snižuje zejména nízká kvalita textové zprávy. Výstup však splňuje zadání a obě

implementované úlohy jsou funkční.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 6. srpna 2020

 Chlubna Tomáš, Ing.
oponent
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