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Diagnostika signálů řídících jednotek
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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
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

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

Otázky k obhajobě:
1) Vytvořené pogramové utility vyžadují jako první parametr specifický identifikátor zařízení. Jak
uživatel zjistí tento identifikátor?
2) Informují vytvořené utility o případných chybách při přenosu dat po sběrnici?
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Předložená bakalářská práce se zabývá tvorbou komunikačních utilit pro CAN rozhraní včetně
obslužného grafického uživatelského rozhraní. Ke způsobu zpracování programové části mám
následující přípomínky:
- Zdrojové kódy k vytvořeným utilitám nejsou okomentovány, což může znesnadnit jejich budoucí
funkční rozšiřování.

- Ve vytvořeném GUI rozhraní je nutno manuálně do editovacího pole zadat ID zařízení a
požadovaný CAN kanál. Praktičtější by bylo, kdyby program sám nabídl detekovaná rozhraní a
dostupné komunikační kanály ve formě rozbalovacího seznamu.
Po formální stránce práce obsahuje několik chyb, jako je například formát titulků obrázků a tabulek
neodpovídající manuálu pro zpracování BP / DP a nekonzistenci ve stylu odrážek. Celkově
konstatuji, že bakalářská práce byla zpracována v požadované šíři a její výstup je prakticky
aplikovatelný.
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