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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Náročnost zadání odpovídá spíše bakalářské práci. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. Student splnil jednotlivé body zadání, nicméně u takto jednoduchých zadání se očekává, že

student zadání příjme zodpovědně a výstupem diplomové práce bude konkurence schopný prototyp produktu.
Všechna navrhovaná rozšíření zmiňované v závěru práce bych si představoval jako součást prototypu. Zařízení
má žalostně málo funkcí (napětí baterie, otáčky motoru a teplotu chladící kapaliny). Není využitý potenciál
grafického displeje, veškeré informace jsou vypisovány textově. Zařízení není umístěno v krabičce a tudíž si
nedovedu představit jeho aplikaci ve vozidle. 

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy odpovídá spíše bakalářské práci. Struktura práce je navržena dobře, avšak většina

kapitol je příliš stručná. V diplomové práci by se měl student věnovat diskutovaným problémům více do hloubky. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je členěna na jednotlivé kapitoly, které na sebe logicky navazují. Zpráva je dobře čitelná.

Student často vystupuje v první osobě, což do technické zprávy nepatří. 
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Typograficky je technická zpráva na standardní úrovni. Práce obsahuje několik překlepů, občas se vyskytne

nesrozumitelná věta.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce obsahuje velice málo citovaných zdrojů (13). Z toho 12 je elektronických (většinou technická data k

součástkám) a pouze jeden jediný je tištěná kniha. U bakalářské práce je tento rozsah přijatelný, ale u diplomové
práce by počet zdrojů mohl být větší.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Student realizoval zařízení pro komunikaci s řídící jednotkou vozidla. Zařízení bylo předvedeno na vozidle a

splňuje požadavky zadání. Student však realizoval minimum, které bylo nezbytné ke splnění jednotlivých bodů
zadání. Zařízení má velmi málo funkcí a není umístěno v krabičce tak, aby bylo použitelné za jízdy ve vozidle.

8. Využitelnost výsledků
 Po zapracování na připomínkách je možné použít zařízení jako palubní počítač do auta, případně jako univerzální

diagnostický nástroj pro konfiguraci řídící jednotky vozidla. 
9. Otázky k obhajobě
 1) Proč je pro vodiče, které "tvoří pár", vhodné použít "kroucenou dvoulinku", jak píšete na straně 17 v sekci

5.1?2) Na straně 26 v sekci 6.1.3 je psáno, že "samotný ustálený proud je na hranici měřitelnosti" Co je samotný
ustálený proud a co je hranice měřitelnosti?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student navrhl a realizoval zařízení dle zadání. Zařízení je funkční. Student splnil nezbytné úkony pro splnění

zadání ale více úsilí práci zřejmě nevěnoval. Prototyp obsahuje málo funkcí a přitom jeho složitost není vysoká.
Předložená technická zpráva je na nižší úrovni. Je logicky členěna, avšak většina kapitol je velmi stručná a proto
téměř splňuje minimální požadavky rozsahu práce. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm D.
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