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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Domnívám se, že v případě tohoto zadání lze obtížnost považovat za mírně vyšší než je obvyklý průměr. Je to

dáno především požadavkem na vytvoření a oživení hardwarového přípravku.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Technická zpráva svým rozsahem zaostává přibližně 3-4 stránky za stanoveným minimem.  Nicméně i tak lze

získat dostatečnou představu o různých aspektech řešení projektu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Jednotlivé kapitoly jsou řazeny ve vzájemně logickém sledu a vhodně na sebe navazují. K rozsahu či koncepci

některých kapitol bych však měl jisté výhrady. Při studiu technické zprávy jsem nebyl dojmu, že se 3. kapitola ve
zvýšené míře věnuje struktuře mikrokontroleru Kinetis K60 a zejména modulu časovače (FTM). Místy text
připomíná snad až komentovaný pohled na tzv. technické listy (datasheet). Celkové zhodnocení dosažených
výsledků je čtenáři nabídnuto ve 4. kapitole, která se však omezuje na pouhý jeden odstavec.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z pohledu úpravy či formátování textu považuji za mírně problematickou 3. kapitolu, kde by mohly být lépe

odlišeny ukázky kódu a občasné vzorečky od vlastního textu. Zcela jistě by tento přístup napomohl lepší orientaci
čtenáře v textu. Po jazykové stránce jsem nenarazil na nějaký výraznější nedostatek.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Celkový rozsah výčtu informačních zdrojů považuji za přiměřený charakteru práce. Coby jistý nedostatek lze

spatřovat takřka výhradní používání informačních pramenů dostupných online. Navíc se v zásadě jedná pouze o
technickou dokumentaci typu datasheet či aplikační poznámka. Zcela jistě by bylo přínosné zdě uvést nějakou
monografii či tématicky zaměřenou publikaci z oblasti řešení projektů - ať už v tištěné či online variantě.
Používání jednotlivých informačních praměnů v rámci technické zprávy je v pořádku.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Realizační výstup naplňuje požadavky stanovené zadáním. Výsledný hardwarový přípravek je v tomto kontextu

plně funkční, byť by zejména detekce vzdálenosti objektu od ultrazvukového senzoru potřebovala ještě doladit.
Rozněž zdrojovému kódu pro obslužný firmware by prospěla trošku větší míra strukturování či uspořádání do
podoby knihovny s vhodným API.

8. Využitelnost výsledků
 V aktuálním stavu je realizační výstup použitelný pouze coby demosntrační aplikace pro výukovou desku

Minerva, nikoliv však coby plnohodnotný a tzv. virtuální hudební nástroj.
9. Otázky k obhajobě
 1. Uvažoval jste i nějaký jiný způsob detekce vzdálenosti objektu od senzoru, např. využití mikrovlného

vysílače/detektoru?
2. Jakým způsobem by bylo možné, pokud vůvec, zkalibrovat měření vzdálenosti s použitým typem

senzoru?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji souhrnné hodnocení stupněm C - 70 bodů.
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