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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce svým textovým rozsahem odpovídá spíše rozsáhlejší bakalářské práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Kladně hodnotím teoretickou část práce popisující jednotlivé moduly. Část popisující vlastní práci ale moc dobře

napsaná není, pro čtenáře je problém se v ní orientovat. Navíc obsahuje příliš podrobné popisy funkcí a příkazů,
které měly být spíše v přílohách.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce sice neobsahuje příliš chyb nebo překlepů, ale po jazykové stránce mohla být napsána lépe. Co je ale

hlavním problémem vytištěné verze je tisk na dvou různých tiskárnách - černobílé a barevné. Černobílý tisk je
dost nekvalitní a působí dost rušivě při čtení. Příště bych asi doporučil do práce na úrovni diplomové práce trochu
více zainvestovat a vytisknout ji kvalitněji.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce obsahuje především online zdroje z internetu, což je vzhledem k tématu práce pochopitelné.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Po realizační stránce je práce funkční a je velmi pěkně zpracovaná a je na ní vidět, že si s ní student dal práci.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledek práce by mohl být použitelný pro další práci se senzory a Arduinem.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 79 b. dobře (C)
 Podle předložené zprávy vypadá práce jako průměrná, nebo až podprůměrná. Po diskusi se studentem a

předvedení vytvořené knihovny je však vidět, že se jedná o dobré inženýrské dílo a student se v dané
problematice velice dobře orientuje. Škoda, že samotnou práci sráží předložená zpráva. Celkově práci hodnotím
na horním stupni známky C/79 bodů.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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