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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo přizpůsobení stávající hardwarové platformy, její naprogramování a vytvoření dalšího software

pro elektronickou evidenci letů. Pro její úspěšné vypracování bylo potřeba zvládnout několik oblastí od návrhu
hardware, přes komunikaci po síti a návrh vlastního protokolu až po ukládání dat v relační databázi.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno. Část software vytvořená, která slouží jako informační systém pro majitele letadla a piloty,

lze považovat podstatné za rozšíření oproti zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je spíše delší. Všechny části technické zprávy jsou informačně bohaté a pro práci skutečně

nezbytné.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Logická struktura technické zprávy je velmi dobrá, jednotlivé kapitoly mají adekvátní rozsahy a jsou dobře

pochopitelné pro čtenáře.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická stránka práce je nadprůměrná. Po jazykové stránce lze vytknout občasné překlepy a chybějící

české ekvivalenty u některých termínu.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů je vhodný vzhledem k zadání a tématu práce. Student využil všechny relevantní zdroje.

Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Bylo by vhodné víc explicitně popsat vztah vlastního
řešení k platformě FlyTimer. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Vytvořené programové i technické řešení je na velmi vysoké úrovni. Zdrojové kódy třetích stran byli použity v

souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
8. Využitelnost výsledků
 Práce kombinuje známé poznatky za účelem vytvoření nového řešení. Toto je přímo využitelné v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 Popište jaká část technického řešení byla vytvořena Vámi a jaká byla převzata z předchozího projektu

FlyTimer. Konkrétní rozdíly popište jak u hardwarové části, tak i u softwarové častí, případně jiných častí
Vašeho řešení.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Student vytvořil v rámci diplomové práce technické řešení, které je možné přímo nasadit v praxi. Toto řešení je

založené na předchozí projektu FlyTimer, přičemž studentův přínos je na nadprůměrné úrovni.
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