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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje znalosti z několika oblastí -- kromě rešerše a softwaru je součástí práce i výroba hardwaru a

mechanických součástí.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Rešerše (bod 2 zadání) je velmi stručná (jedna věta při popisu jednotlivých zařízení).

Návrh (bod 3 zadání) je popsán pouze pomocí několika poznámek v popisu hotové realizace.
Funkčnost realizačního výstupu (bod 5 zadání) není popsána v technické zprávě. Funkčnost byla
demonstrována naživo při ovládání robota RUDA, toto je zaznamenáno na videu v přiloženém DVD.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce obsahuje zbytečné pasáže (několik stran o principu 3D tisku, dvě stránky pojednávající o výměně

vypínače a konektoru na vývojové desce, popis I2C sběrnice apod.), naproti tomu některé důležité informace
chybí.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Počáteční kapitoly jsou věnovány popisu existujících zařízení a používaných senzorů. Tato část je dobře

pochopitelná.
Následuje popis hardwarové a softwarové realizace -- tyto kapitoly nemají logickou strukturu. Popis
začíná výrobou obalu pomocí 3D tisku, aniž by čtenář věděl o vnitřním uspořádání, až pak následují
použité senzory a mikrokontrolér.
V části o softwaru je pomíchán popis jednotlivých částí zdrojového kódu s návodem k ovládání výrobku.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Úprava zprávy je špatná:

student nepoužil předepsanou šablonu
používá zvětšené řádkování
často zůstává prázdné místo na konci stránky, ačkoliv text na další stránce pokračuje
na obrázky není odkazováno z textu
negativně hodnotím velké množství obrázků, protože narušují plynulost textu

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Bibliografické citace:

číslování referencí v seznamu literatury neodpovídá číslování odkazů v textu!
často chybí důležitá pole v citaci, někdy chybí i název díla (je tam pouze http adresa online zdroje a
datum citace).

Výběr pramenů:

student cituje převážně datasheety a manuály. Toto není na závadu v rešeršní části zprávy, ale ve zbytku
textu bych očekával výběr hodnotnější literatury.

Většinou lze rozlišit převzaté prvky od vlastních výsledků.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Vytvořené zařízení je plně funkční, bylo mi osobně předvedeno při ovládání robota RUDA. 
8. Využitelnost výsledků
 Cílem práce je vytvořit nové zařízení (snímač gest ruky). Vytvořené zařízení je plně funkční.

Protože výstupem ze zařízení je stav senzorů, je zařízení všeobecně použitelné (po doplnění rozhraní na
ovládaném přístroji).
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9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké odborné studijní prameny jste použil?

2. Je vytvořené zařízení přímo použitelné k účelům popsaným v závěru práce (ovladač virtuální reality,
ovládání robotů, překladač znakového jazyka), nebo je ještě nutné něco doplnit?

3. Jaké jsou finanční náklady na výrobu tohoto zařízení?
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 S ohledem na ubohou technickou zprávu, tak navzdory vynikajícímu realizačnímu výstupu navrhuji hodnocení

stupněm E.

 

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

 

V Brně dne: 26. května 2017
  .................................

podpis
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