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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Téma považuji za náročné z důvodu širšího záběru (IT+elektro), a rozsahu činností, které bylo nutno vykonat pro

konstrukci prototypu. Ačkoliv se jedná o pokračování bakalářské práce, kdy některé prostředky (zejména
bezdrátová komunikace) byly již hotovy, z textu je jednoznačně patrné velké rozšíření a zdokonalení i některých
již existujících částí. Do značné míry se tedy jednalo o návrh a realizaci nového systému. Součástí návrhu je
řešení pokročilých aspektů systému pro jeho reálné použití (spolehlivost, bezpečnost, rozšiřitelnost, možnost
kalibrace a další).

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Diplomant navrhl a realizoval prototyp univerzální časomíry primárně zaměřené na různé disciplíny hasičského

sportu. Zadání bylo splněno ve všech bodech.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva obsahuje popis veškeré související problematiky v potřebném rozsahu.

4. Prezentační úroveň předložené práce 98 b. (A)
 Práce uvádí (téměř) vyčerpávající charakteristiku hasičského sportu a na jejím základě navazuje specifikací

požadavků k prototypu časomíry. Dále se věnuje různým aspektům návrhu HW a SW, přičemž detailněji rozebírá
podstatné problémy, na základě jejichž hodnocení představuje konečný přístup k řešení. Jednotlivé sekce jsou
velmi dobře pochopitelné, přičemž většinou poskytují podstatné informace bez zbytečných detailů. Jedná se o
velmi kvalitně prezentované dílo.

Za mírný nedostatek považuji (dle mého názoru zbytečné) uvádění několikerých verzí návrhu desek v přílohách
technické zprávy. Obvykle čtenáře zajímá aktuální řešení, pokud funguje.

5. Formální úprava technické zprávy 98 b. (A)
 Text je formálně zcela v pořádku až na ojedinělé překlepy (např. "nikl-metal hybridový akumulátor" na str. 34).

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce obsahuje velké množství (88) referencí, na některé však není z textu odkazováno (např. [82]), tudíž může

být diskutabilní jejich přínos v technické zprávě. Citační stránka je jinak v pořádku.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Diplomant vytvořil prototyp představené časomíry a formou fotografií a dalších prostředků doložil její funkčnost.

Jedná se o netriviální dílo, které je dle mého názoru schopno konkurovat současně nabízeným komerčním
produktům tohoto typu. Autor se značně angažoval v řešení nejen základní funkcionality, ale právě těch aspektů,
které dělají výsledný systém kvalitním. Ačkoliv ve fázi prototypu nemohly být veškeré detaily zcela doladěny,
jejich řešení v rámci případného finálního produktu by již nemělo představovat zásadní problém.

8. Využitelnost výsledků
 Představené dílo má potenciál praktického využití a to nejen v oblasti hasičského sportu, ale i v jiných

sportovních odvětvích obecně. Kvalita práce je podložena prezentací a oceněním na konferenci Excel@FIT 2018
a dalších soutěžích i mimo ČR.

9. Otázky k obhajobě
 1. Objasněte informaci o cílovém modulu (str. 40) ve vztahu k jeho možnému použití jako modulu

startovacího.
2. Obsahuje hlavní modul integrovaný startovací modul, jak je zmíněno na str. 27? Vysvětlete též v kontextu

otázky č. 1.
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10. Souhrnné hodnocení 96 b. výborně (A)
 V rámci této DP vznikl komplexní a kvalitní systém univerzální časomíry, který má veškeré předpoklady pro

úspěšné nasazení v praxi. Spolu s vysokou úrovní technické zprávy je to důvod pro navrhované hodnocení
stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................

podpis
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