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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Aktuálnost řešeného tématu       

2. Obtížnost zadaného úkolu       

3. Splnění všech bodů zadání       

4. Vhodnost zvolené metody řešení       

5. Logické členění práce       

6. Úroveň jazykového zpracování        

7. Formální úroveň práce        

8. Práce s literaturou a její citace       

9. Úroveň zpracování teoretické části       

10. Kvalita zpracování praktické části       

11. Dosažené výsledky práce       

12. 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) Přináší Vaše řešení obsluhy LED displejů bez použití časového multiplexu nějaké výhody? 

2) Jaké byly celkové finanční náklady na stavbu ukazatele? 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací technického vybavení zařízení pro 

zobrazování skóre a času včetně obslužného programového vybavení. Návrh a realizace vlastního 

hardware je proveden na výborné úrovni. Díky použití dostatečně dimenzovaných výkonových 

budičů lze připojit větší zobrazovací panel bez dalších zásahů do konstrukce. Vytvořené 

programové vybavení pro mikropočítačovou řídicí desku Arduino Mega splňuje svůj účel, nicméně 



 

zdrojový kód by mohl být napsaný přehledněji. Implementace ovládání přes mobilní telefon 

prostřednictvím terminálu je dle mého názoru vhodná spíše pro účely ladění, než pro reálné 

nasazení na utkání. Zde by byla vhodnější vlastní jednoduchá mobilní aplikace optimalizovaná pro 

daný účel, která by zároveň mohla v přehledné podobě obsluze zobrazovat aktuální stav ukazatele. 
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