
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Malaník Petr
Téma: Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka (id 20953)
Oponent: Hájek Josef, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za obtížnější vzhledem k tomu, že student musel načerpat a využít znalosti z více oborů. Věnoval

se návrhu elektroniky, ovládání krokových motorů, implementace firmware pro mikrokontrolér a software na
straně počítače.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student vlastní iniciativou zadání splnil ve všech bodech s rozšířením o grafické rozhraní v ovládací aplikaci a o

ALOHAL - OOP nádstavbu nad originálním HALem (Hardware Abstraction Layer) pro MCU.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu, jednotlivé kapitoly jsou svým rozsahem adekvátní obsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je dobře a logicky strukturovaná. Jednotlivé kapitoly na sebe zcela logicky navazují a rozsahy kapitol jsou

adekvátní. Student dokázal popsat postup návrhu a implementaci aplikace a přesto zachovat čitelnost a
srozumitelnost na vysoké úrovni.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Celková úprava práce působí uhlazeně a respektuje typografická pravidla. Až na několik překlepů nemám z

jazykového hlediska připomínek.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce obsahuje celkem 25 odkazů na literaturu, které jsou relevantní k zaměření práce a jejich počet odpovídá

šíři záběru práce. Autor se na ně v textu vhodně odkazuje.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Funkčnost systému byla autorem demonstrována. Realizačním výstupem je funkční hardware, firmware a

software pro PC. V mikrokontrolérech je implementován firmware pro simultální ovládání několika krokových
motorů, LED a komunikaci s PC. Zdrojové kódy pro MCU i ovládací jsou přehledné a dobře čitelné. Navržený a
realizovaný hardware je originálním dílem autora.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek je plně funkční a využitelný v praxi. Autor sám navrhuje několik možností rozšíření. Výsledky budou

publikovány v rámci projektu EYRINA v odborné literatuře.
9. Otázky k obhajobě
 Jaký je limit pro počet krokových motorů, které je hardware schopen řídit najednou?

Jaká je přibližná rychlost odezvy motoru nebo LED na příkaz z aplikace a Kde dochází k největšímu
zpoždění?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Výsledky práce jsou použity v rámci projektu non-mydriatické fundus kamery EYRINA. Výsledky tak budou velmi

pravděpodobně publikovány i v odborné literatuře. Projekt EYRINA s HW autora byl již demonstrován na
několika výstavách. Aplikace je plně funkční a vzhledem k úrovni, s jakou bylo zadání vypracováno, navrhuji
hodnocení stupněm A - 95 bodů.

 

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

 

V Brně dne: 22. května 2018
  .................................

podpis
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