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práce:

Systém pro programování a testování zařízení s procesory ARM

Hodnocení práce: A B C D E F
Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující

1. Obtížnost zadaného úkolu
2. Splnění všech bodů zadání
3. Práce s literaturou a její citace
4. Úroveň jazykového zpracování 
5. Formální zpracování – celkový dojem
6. Logické členění práce
7. Vhodnost zvolené metody řešení
8. Kvalita zpracování praktické části
9. Výsledky a jejich prezentace
10. Závěry práce a jejich formulace
11. Přínos práce a její využití

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

C - dobře.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
1) Jakým způsobem je v průběhu programování přiváděno napětí na pin BOOT0 CPU 
programovaného zařízení?
2)  V  čem  spatřujete  možné  příčiny  selhání  počáteční  synchronizace  mezi  programátorem  a
programovaným zařízením? Jak byste tyto příčiny odstranil?

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Text bakalářské práce obsahuje velké množství gramatických chyb a překlepů. Po formální stránce
působí dokument nesourodě (různé typy grafiky, vektorové obrázky a textové ukázky zdrojových
kódů  (!!!)  vložené  jako  bitmapy  s  nekonzistentním  poměrem  stran,  atd.).  Dokumentace  HW
komponent systému je velmi povrchní (např. schéma zapojení) a v některých případech zavádějící, 



či  úplně  chybějící  (např.  chybějící  dokumentace  desky  plošných  spojů).  Dokumentace  SW
komponent, zejména implementace protokolu IAP, by mohla být také podrobnější.
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