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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jedná se o průměrně obtížné zadání v oblasti vestavěných systémů, které v sobě kombinuje vývoj aplikace a

velmi lehce se dotýká oblasti elektroniky.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu. Práci doplňuje přiměřené množství obrázků a tabulek.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Po prezentační stránce je práce na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou

vhodně doplněny obrázky. Teoretická část práce je informačně velmi bohatá.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po formální stránce považuji práci za dobrou. V textu práce se vyskytuje jen velmi málo překlepů nebo

gramatických chyb. Reference na obrázky 5.9 a 5.10 na straně 32 jsou špatně vysázeny.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práci s literaturou považuji za dobrou. V práci je čerpáno celkem z 29 zdrojů, a to především z uživatelských

příruček a dokumentací produktů, což je vzhledem k tématu práce obvyklé.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizačním výstupem je systém pro řízení vláčků v modelovém kolejišti. Aplikace vhodně kombinuje více

programovacích jazyků a technologií v fungující celek. Rozsah realizační části práce je však podprůměrný a bylo
by vhodné jej rozšířit například v oblasti uživatelského rozhraní nebo podporou ovládání příslušenství v
modelovém kolejišti.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 1. Srovnejte Váš systém pro řízení vláčků v modelovém kolejišti s dostupnými open-source řešeními. V čem

vidíte přínos Vaší práce?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Textová část práce je velmi dobře zpracována, realizační část je ale slabší. Celkově se jedná o dobrou

průměrnou práci proto navrhuji celkové hodnocení C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 13. srpna 2018
  .................................
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