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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 I když se jedná o bakalářskou práci, kde je očekáván realizační výstup ve formě elektronického přípravku či lépe

řečeno vestavěného systému, nepřekračuje celková náročnost vzhledem k jeho předpokládanému charakteru
běžnou úroveň.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Domnívám se, že 4. kapitola, která vedle pojednání o testování zhotoveného přípravku nabízí i pohled na některé

z možných úskalí při měření vzdálenosti/rychlosti,  obsahuje pouze obecné komentáře a nikoliv dostatečně
exaktní návrh možných řešení. V tomto směru bych tedy měl drobné výhrady ke splnění 4. bodů

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva je rozdělena do celkem 5 kapitol, které jsou uspořádány v logickém sledu. Rozsahy

jednotlivých kapitol jsou v zásadě přiměřené, avšak zhruba 15 stran věnovaných problematice měření
vzdálenosti a využití ultrazvuku je přeci jen až příliš s ohledem na celkový rozsah technické zprávy.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Domnívám se, že v technické zprávě bylo použito příliš velkého řádkování a výsledná sazba tak po vizuální

stránce nepůsobí příliš kompatkním dojmem (cca od str. 5 dále). Kolem obrázku je taktéž až příliš volného místa,
které by jistě bylo možné lépe využít. Větší přehlednosti textu by taktéž prospělo očíslování použítých vzorců
(např. v rámci stránek 8 - 10), na které se pak lze daleko lépe odkazovat v textu. Dalším z možných nedostatků je
číslování podkapitol až do 5. úrovně (např. strany 24 - 26), což mi přijde zcela zbytečné a přehlednost textu
takovýto počin určitě nezlepší. A konečně obrázky v přiloze postrádají vysvětlující popisky.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Celkový počet uváděných informačních zdrojů uváděných v technické zprávě by mohl bát o něco bohatší,

nicméně i tak jej lze označit za veskrze dostačující. Nicméně mám však výhrady k používání odkazů na portál
Wipedia, kterých tato práce uvádí hned několik, což nepůsobí příliš přesvědčivě. Prakticky v celém textu chybí v
popiscích převzatých obrázků uvádění odkazu na jejich zdroj. Dále na straně 31 jsou prázdné hranaté závorky []
bez odkazu na literaturu.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup kombinuje relativně jednoduchou hardwarovou část a pak také nezbytný firmware. V podstatě

se jedná o rozšiřující modul pro platformu Arduio a celková složitost či míra komplexnosti daného řešení není
příliš velká. Lze říci, že charakter realizačního výstupu v zásadě odpovídá požadavkům stanoveným v zadání.

8. Využitelnost výsledků
 Snad kromě demonstrace využití ultrazvukových senzorů pro platformu Arduino žádné další reálné využití

přípravku není možné.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak jste vlastně řešil přinejmenším některé z možných problémů zatěžujících měření, o nichž hovoříte ve

4. kapitole?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji výsledné hodnocení stupněm D - 65 bodů.
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