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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro chytrý telefon, která by řešila dohledový systém pro obytné vozy. Práce byla

náročná zejména tím, že navazuje na existující systémy společnosti CUTTER Systems, řeší poměrně komplexní
systém a klade si za cíl vytvořit komerčně uplatnitelné řešení. Student se musel seznámit s existujícími systémy a
navrhnout vhodné řešení dohledového systému pro obytné vozy. Jako obtížné považuji také zprovoznění
komunikace Bluetooth Low Energy v systému Android. Při implementaci bylo nutné se vypořádat s nedostupností
hardware pro řídící jednotku, kterou měla dodat společnost CUTTER Systems, což na základě domluvy s
vedoucím bylo řešeno implementací potřebného software pro řídící jednotku na běžném PC. 

2. Práce s literaturou
 Student čerpal jak z literatury doporučené, tak z literatury získané vlastní aktivitou.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V zimním semestru mohla být aktivita studenta o něco vyšší. V průběhu letního semestru se ale student věnoval

práci velmi intenzivně. Na konzultace byl vždy připraven a dané problematice vždy rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Je trochu škoda, že text práce vznikal až na poslední chvíli. Většina připomínek byla ale ve výsledném textu

zapracována a text práce považuji za velmi dobrý.
5. Publikační činnost, ocenění
 Vytvořená práce nebyla publikována ani se nezúčastnila žádné soutěže.
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Cílem práce bylo navrhnout pro chytré telefony aplikaci, která bude řešit dohledový systém pro obytné vozy. Práce

byla náročná díky nutnosti odladit vzájemnou komunikaci hned několika systémů, ale i nutností zprovoznění
Bluetooth Low Energy v prostředí Android. Je trochu škoda, že některé části práce byly řešeny až na poslední
chvíli, což se projevilo na kvalitě výsledné implementace. Stejně tak testování mohlo být provedeno pečlivěji.
Nicméně i přes tyto nedostatky byly všechny body zadání splněny. Práci hodnotím jako obtížnější, proto navrhuji
hodnocení stupněm C (dobře).

 

V Brně dne: 12. června 2015
.................................
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