
 
 

OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Student: Richard Fous Oponent: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. 
    
Studijní program: Inženýrská informatika 
Studijní obor: Informační a řídicí technologie 
Akademický rok: 2018/2019   
    
Téma bakalářské 
práce: 

Návrh a implementace modulu pro open-source platformu MagicMirror2 
na Raspberry Pi 

 
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. Z práce není jasné, zda zařízení (zrcadlo) běží stále, či je vypínáno. Jak to tedy je? V případě, že 
by zařízení jelo stále, jaké jsou roční náklady na provoz? 
2. Kolik stála výroba Vašeho zařízení? 
3. V práci uvádíte, že jsou moduly přeloženy do češtiny, nicméně screenshot z modulu MMM-
CzechPost na Obr. 9.1 jsou nápisy v angličtině. Je modul přeložen do češtiny? 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Práce je na velmi dobré úrovni i přes pár překlepů. Oceňuji především aktuálnost práce a způsob 
zpracování praktické části, která ukazuje další možnost využití počítače Raspberry Pi. 
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