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1. Informace k zadání
 Zadání prvně vyžadovalo detailně se seznámit s existujícím technickým vybavením primární a sekundární

jednotky bezdrátové sportovní časomíry a poté navrhnout programové vybavení (firmware) pro oba
zmíněné druhy jednotek.
Za těžiště práce lze tedy označit návrh a implementaci firmware způsobem zajišťujícím nízký příkon
jednotek, jejich bezdrátovou komunikaci a synchronizaci s cílem minimalizace chyb při sběru časoměrných
dat. V neposlední řadě bylo nutno implementovat vrstvu určenou pro komunikaci s běžným uživatelem
časomíry (např. pomocí tlačítek a menu zobrazovaného na LCD primární jednotky) a vrstvu pro ukládání
časoměrných dat (např. na SD kartu).
Zadání považuji za nadprůměrně obtížné zejména díky jeho požadavkům na nízký příkon a
synchronizaci bezdrátově komunikujících zařízení za účelem snížení dopadu chyb při sběru časoměrných
dat.
Zadání bylo splněno.

2. Práce s literaturou
 Student prokázal schopnost hledat informační zdroje související s řešeným tématem, orientovat se v nich, 

čerpat z nich a vhodně využívat informace v nich obsažené za účelem řešení daného problému.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student zahájil práci na projektu s mírným zpožděním, řešení konzultoval a o dílčích pokrocích v řešení projektu

informoval až s blížícím se termínem odevzdání práce. Student však pracoval samostatně a na konzultace byl
vždy velmi dobře připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla předkládána ke konzultacím až ke konci řešení projektu; její konečná verze však byla

předložena v dostatečném předstihu umožňujícím její připomínkování před odevzdáním.
5. Publikační činnost, ocenění
 Není mi známa žádná publikační činnost či ocenění vzniklé v souvislosti s řešením této práce.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Vzhledem k

větší obtížnosti zadání a z něj plynoucích požadavků na i) návrh a implementaci netriviálního
programového vybavení pro existující platformy (s jejichž technickým vybavením se bylo nutno předtím
velmi detailně seznámit), ii) řešení problémů spojených se sběrem časoměrných dat pomocí bezdrátově
komunikujících zařízení,
nerovnoměrně rozložené aktivitě studenta při řešení a dokončování činností souvisejících se zadáním, 
úspěšnému uvěření funkčnosti realizačního výstupu v reálných podmínkách 

navrhuji ohodnotit průběh řešení práce stupněm B.

 

V Brně dne: 2. června 2015
.................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

