
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Dušek Oto
Téma: Platforma pro automatické testování vestavěných zařízení (id 21117)
Oponent: Grochol David, Ing., UPSY FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo vytvoření platformy pro automatické testování vestavěných zařízení. Zadání hodnotím jako

obtížnější, protože vyžaduje jak software, tak návrh a výrobu HW modulů. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 V práci chybí přehled existujících řešení pro automatické testování vestavěných zařízení.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Text je velice obtížně čitelný a těžce pochopitelný. Někdy se autor vyjadřuje velmi nepřesně, což znesnadňuje

pochopení práce. Přebrané obrázky jsou v angličtině, ale práce je psaná česky.
5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Technická zpráva obsahuje mnoho typografických chyb, např. přetékající text. Technická zpráva obsahuje řadu

gramatických chyb a překlepů. Odevzdaná zpráva je vytištěna ve verzi s povolenými klikacími odkazy. V textu
zůstaly i TODO poznámky.

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Citace neodpovídají běžným zvyklostem.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup obsahuje, jak výrobu hardware (návrh a výroba DSP), tak software pro samotné desky a

server pro zpřístupnění dat uživateli přes REST API.
8. Využitelnost výsledků
 Platforma je nasazena pro testování multifunkčních tiskáren.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na kterých multifunkčních zařízeních byla platforma testována?

2. Kde je umístěn senzor papíru v zařízení? (v textu není uvedeno)
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student navrhl a vytvořil platformu pro testování vestavěných zařízení. Celý výsledný produkt je v praxi

využitelný, o čemž svědčí i navázání spolupráce s komerční sférou a nasazení platformy v praxi. Předložená
technická zpráva je slabší, proto navrhuji hodnocení stupněm D - 65b.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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