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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční vzorek ovládacího pultu pro studiová nahrávací zařízení. Práci

považuji za značně obtížnou, dalece za rámcem běžných diplomových prací. Student během své činnosti navrhl
originální desku plošných spojů s digitální i analogovou častí obsahující motorizované posuvníky, displeje,
podsvícená tlačítka, led bary a jiné komponenty. Toto samo o sobě by vydalo na standardní diplomovou práci.
Student navíc navrhl velice kvalitní a modulární firmware, který svým rozsahem vydá na další diplomovou práci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno. Návrh celého systému přesahuje zadání práce a uvažuje i další dva moduly, o které lze

navržený kontrolér rozšířit. 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah práce přesahuje obvyklé rozmezí díky cca 30 stranám schémat a fotografií navrženého kontroléru, které

detailně dokumentují vlastní vývoj i finální produkt. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Prezentační úroveň je výborná. Práce má velice dobrou struktury, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují

a celkově se práce snadno čte. Z textu je patrné, že má autor velké zkušenosti s návrhem vystavěných systémů
a umí je velice dobře podat.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Typografická stránka je na velice dobré úrovni. V práci jsem nenašel jediný překlep, jazyková výbava studenta je

velice bohatá. Jedninou výtku bych směroval k chybějícím odkazům na obrázky v textu.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce vhodně cituje použitou literaturu. Jedná se především o dokumentaci k použitým komponentám,

protokolům a existujícím řešením. 
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup je perfektní! Hardwarová část je velice pečlivě zpracovaná a dosahuje kvalit komerčních

výrobků. Softwarová část je ukázkou špičkové programátorské práce. Celý návrh firmwaru je rozdělen do
několika vrstev, modulů a tříd, které vhodně využívají zapouzdření, dědičnosti, a polymorfismu. Zdrojové kódy
jsou rovněž precizně dokumentovány.

8. Využitelnost výsledků
 Navržený prototyp je plně funkční a může směle konkurovat některém renomovaným výrobcům. 
9. Otázky k obhajobě
 Můžete zhodnotit cenu použitých součástek a dobu, kterou jste věnoval práci na tomto kontroléru?
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Tato diplomová práce je ukázkou excelentního inženýrského umu. Jak softwarová tak i hardwarová část je

vypracována s maximální precizností a pečlivostí. Jejich rozsah dalece přesahuje požadavky na kladené
diplomovou práci. Technická dokumentace je rovněž na výborné úrovni. Proto hodnotím práci stupněm
výborně (A) a navrhuji práci nominovat na Cenu děkana, případně do dalších soutěží jako je Cena
Siemens, IT Spy, atp. 

 

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

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
oponent
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