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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 
A - výborně. 

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 
Otázky k obhajobě: 
1) V závěru vaší práce uvádíte, že doba provozu zařízení je 6 měsíců a že se dá prodloužit 
optimalizací spotřeby v spánkovém řežimu. Myslíte si, že je možné dostatečné úspory dosáhnout 
pouze úpravou FW, nebo bude za potřebí i úprava HW (např. přidání možnosti odpojení napájení 
od některých modulů)? 
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
V teoretické části jsou v dostatečné míře popsány a rozebrány všechny aspekty potřebné pro 
sestavení HW návrhu zařízení. V praktické části je poté vhodným způsobem popsáno sestavované 
zařízení. V průběhu návrhu zařízení se student musel seznámit s velkou škálou technologií a 
postupů - od principů díčích komponent, přes HW návrh zařízení až po programování FW. 
Výsledná práce je na velmi vysoké úrovni.  
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