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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější jelikož mj. vyžadovalo:

detailně se seznámit s, relativně novou, netriviální platformou Minerva a prostředky programování
jednotek MCU a FPGA na této platformě,
analyzovat možnosti realizace zavádění programů (či konfiguračních řetězců) do MCU (či FPGA) z PC
přes USB,
navrhnout a implementovat i) programové vybavení poskytující nízkoúrovňovou podporu (firmware)
pro programování MCU či FPGA a PC ii) aplikaci usnadňující uživateli programování s využitím tohoto
firmware.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno, avšak s drobnou výtkou k části "Zhodnoťte dosažené výsledky" jeho 5. bodu -

vlastnosti obdobného typu realizačního výstupu práce (tj. PC aplikace určené k ovládání uživateli - v
tomto případě převážně z řad studentů) by bylo vhodné vyhodnotit důkladněji a průkazněji, např.
na základě odpovědí získaných od vhodně vybraných uživatelů formou dotazníku.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Logická struktura technické zprávy je dobrá, její jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. 

Prezentační úroveň a čitelnost však velmi kazí mj. časté, nedostatečně jasné odkazování se na
příslušné části textu (viz např. tištěné odkazy tvarů "2.1" na str. 5, "5.1" na str. 17, "na 5.3" na str. 21), z
něhož nelze jednoznačně určit, zda měl autor na mysli odkaz na (pod)kapitolu, obrázek aj.
Další výtku mám ke zvolenému způsobu popisu realizace vytvořené aplikace - v kapitole 6 (str.
22 - 26) bych mj. očekával více konkrétních informací k tomu, co konkrétně, jakým způsobem a ve
kterých *.py aj. souborech bylo implementováno. Obdobnou výtku lze vznést ke klíčové části 5.2.5,
kde rovněž chybí detailnější vazba na zdrojové soubory - tentokrát týkající se firmware (bootloaderu) -
zejména pak na vlastní úpravy výchozích souborů [14].

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 V celé technické zprávě se vyskytuje množství překlepů, jazykových prohřešků, typografických nedostatků či

drobných nepřesností, které velmi zhoršují čitelnost a kazí celkový dojem z technické zprávy.
6. Práce s literaturou 59 b. (E)
 Informační zdroje použité v technické zprávě jsou, vzhledem k tématu a zadání práce, vhodně zvoleny

a pokrývají problematiku řešenou v rámci práce. 
Co se týká seznamu citací (str. 28 - 29), tak tento vykazuje drobné formální nedostatky; mimoto v něm
postrádám zejména citace zdrojů souvisejících s použitými realizačními prostředky - tyto citace jsou
uvedeny až v příloze E (str. 38), nicméně např. v kapitole 6 nejsou odkazovány. V seznamu citací také
chybí citace elektronického zdroje Minerva_LEDs.pdf (viz část 6.5.1, str. 24 či část 6.6.5, str. 26), který je
však k nalezení na přiloženém CD. Další citace jsou umístěny pouze v poznámkách pod čarou (viz např.
str. 11 či 26), popiscích obrázků (např. obr. 3.4, str. 12) apod., což vede k decentralizaci seznamu
použitých informačních zdrojů.
I přes výše uvedené výtky je však možno v technické zprávě odlišit prvky vlastní od převzatých.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup práce je tvořen PC aplikací implementovanou v jazyce Python, s grafickým

uživatelským rozhraním vytvořeným na základě knihovny Qt, a firmware pro MCU, implementovaný na
základě dílčích úprav zdrojových textů [14] psaných v jazyce C.
Realizační výstup je funkční dle požadavků zadání; jádro PC aplikace je vhodně a
přehledně rozloženo do několika  *.py souborů, obdobně pak jádro firmware do několika *c, *.h souborů.
Zdrojové soubory však prakticky vůbec neobsahují komentáře ani informační hlavičky s údaji o
autorovi, datu vytvoření/modifikace, vztahu k řešené bakalářské práci apod. Díky absenci těchto
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informací lze (zejména u realizace firmware) jen obtížně dohledat, které části jsou vlastní a které
převzaté.

8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup práce je využitelný pro programování vestavných aplikací do MCU na kitu Minerva,

vyvinutého na FIT VUT v Brně.
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste volil pro uchování informace mezi resety blok o velikosti 16 B (viz konec odst. 5.2.5 na str. 21)

a jakou logickou organizaci dat v tomto bloku jste zvolil ?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Vzhledem k tomu, že

zadání, které hodnotím jako obtížnější, bylo splněno s drobnou výtkou,
zadáním požadovaný realizační výstup je funkční,
kvalitu zpracování technické zprávy hodnotím jako podprůměrnou,

navrhuji ohodnotit práci jako celek stupněm D.

 

V Brně dne: 1. června 2015
  .................................
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