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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bylo náročné, protože vyžaduje komplexní řešení bezdrátové komunikace.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 V práci není prezentováno řešení splňující minimální požadavky, nýbrž prototyp takřka finálního řešení. V průběhu

řešení se objevila řada zásadních detailů, které byly kvalitně vyřešeny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva je v obvyklém rozsahu a popisuje všechny podstatné záležitosti.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu a až na drobné výjimky na sebe jednotlivé kapitoly dobře navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je sepsána kvalitní češtinou a je témeř bez chyb.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor využívá 27 zdrojů. Mnohé z nich jsou katalogové informace a aplikační poznámky k součástkám. Mimo to

práce obsahuje rešerši na téma tvorby časomíry pro hasičský sport, zejména popsaných v diplomových a
bakalářských pracích na českých univerzitách. Navíc pro řešení některých principů přejímá metody použité v
normách IEEE. Autor se na literaturu řádně odkazuje.

7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Autor použil 2 kity procesoru MSP430 a pomocí nich vytvořil fungující prototyp hlavní jednotky časomíry (včetně

startovací jednotky) a cílové jednotky. Pro bezdrátovou komunikaci využil rozhraní SimpliciTI. Při návrhu
komunikace bylo dbáno na spolehlivost přenosu. Podrobně byla analyzována synchronizace času a byl navržen
a formou laboratorního měření prakticky ověřen systém, který pracuje s odchylkou tisíciny sekundy. Práce mi
byla předvedena a je funkční.

8. Využitelnost výsledků
 Autor přináší do oblasti měření nové metody, které v jiných pracích nebyly prezentovány. Jedná se o zařízení,

které je dobrým základem pro celkovou časomíru, kterou autor plánuje dále rozšiřovat.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem je optimalizována spotřeba zařízení, které bude napájeno z baterie?

Je možné provozovat více těchto zařízení v jednom prostoru?
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Práce se důkladně zabývá návrhem komunikačnío protokolu pro hasičský sport. Při práci byl realizován prototyp

komunikace. Student navíc implementoval přesnou synchronizaci času, kde dostatečně čerpal z literatury. Práce
obsahuje důkladnou rešerši a porovnává svůj výstup s komerčními řešeními. Proto navrhuji souhrnné hodnocení
stupněm A - 92 bodů.
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