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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější a to především z důvodu nutnosti vytvořit HW část společně s programovým

vybavením a to celé s důrazem na vysoký uživatelský zážitek.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Nad rámec zadání autor připravil konfigurační webový server běžící na kufříku, umožňující jednoduchou správu

zařízení a jeho obsahu.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Rozsah textu se pohybuje na hranici minimálního rozsahu, nicméně zejména v druhé části obsahuje vše, co je

pro práci tohoto typu nezbytné a neobsahuje vatu. Teoretická část by nicméně zasloužila rozšíření. Přestože
webové rozhraní v tomto případě není pro výslednou aplikaci stěžejní, bylo by vhodné kdyby se tomuto tématu
věnovala kapitola 3 důkladněji.

4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má typické uspořádání textu, kde se od teorie postupe přes návrh řešení až k samotné implementaci.

Kapitola 3 obsahuje prakticky jen (velmi stručný) popis MVC a obecný popis dvou frameworků. Jednostránková
kapitola testování je zbytečná (protože uživatelské testování kvůli epidemii nemoci Covid-19 neproběhlo), obsah
mohl být sloučený s předchozími kapitolami. Na druhou stranu velmi oceňuji důkladný návrh řešení zabývající se
návrhem jak elektroniky, tak samotného uložení všech komponent v "kufříku". Autor se i při návrhu HW pečlivě
věnoval UX stránce věci, například při návrhu metody chlazení počítače RPi a displeje tak, aby toto co nejméně
rušilo uživatele "kufříku". 

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po formální stránce je práce na vysoké úrovni, vytkl bych pouze to, že při uvádění odkazu do literatury autor

neumisťuje mezi slovo a závorku mezeru. Vzhledem k tomu, že je práce psaná slovensky, nejsem schopen
hodnotit jazykovou stránku práce.

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Práce s literaturou je bohužel v této práci naprosto nedostatečná. Autor v seznamu literatury uvádí 9 zdrojů,

nicméně pouze tři z nich odkazuje z textu. Není tedy (v teoretické části) patrné co jsou myšlenky autora a co jsou
znalosti získané studiem literatury.

7. Realizační výstup 98 b. (A)
 Realizační výstup autora je na velmi vysoké úrovni. "Kufřík" v sobě integruje několik existujících aplikací, které

spojuje do funkčního a velmi pěkně zpracovaného celku, který nabízí velmi dobrou uživatelskou zkušenost.
Oceňuji zde především "dotažení řešení do konce", tedy že výstup práce není pouhý prototyp se součástkami
propojenými nepájivým polem, ale opravdu hotový produkt se zaměřením na použitelnost.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené řešení je určené především k zábavě a tuto funkcí plní beze zbytku. Dovedu si představit možnost

využití kufříku k pronájmu na různé akce (svatby, oslavy apod.), případně umístnění v muzeu herních konzolí či
her. 

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 I přes některé výše popsané nedostatky v technické zprávě navrhuji hodnocení stupněm A, především z důvodu

vysoké náročnosti tohoto zadání a dotaženosti celého řešení do nejen funkčního, ale také zábavného a velmi
pečlivě zpracovaného celku.

 

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