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Zadáním diplomové práce Bc. Marka Vituly bylo navrhnout a vytvořit prototyp low-power chytrého 
zámku s využitím nízkopříkonového mikrokontroléru, NFC čtečky a Sigfox transceiveru od firmy NXP. 
Zámek měl umožňovat autorizaci pomocí NFC tagu, odemykání a zamykání dveří a odeslání 
informace o úspěšném i neúspěšném otevření do sítě Sigfox. 

Pan Vitula se začal o zadání aktivně zajímat již v květnu loňského roku, kdy jsme se domluvili na 
finální verzi zadání. Od té doby pravidelně konzultoval své pokroky při řešení práce. Na konzultace 
chodil připravený a vznesené připomínky k zámku zapracovával. 

Student nastudoval problematiku sítě Sigfox, NFC a dostupné součástky pro návrh chytrého zámku. V 
HW části práce vybral vhodné součástky s ohledem na bateriové (low-power) napájení zámku, vytvořil 
schéma zapojení, navrhl desku plošných spojů, osadil ji a úspěšně oživil. Rovněž se mu podařilo 
mechanicky zakomponovat prototyp do zmenšených dveří. Nad rámec zadání použil student v 
systému zámku displej na bázi elektronického inkoustu. 

V SW části práce byla úspěšně implementována funkcionalita chytrého zámku. Důraz byl kladen na 
využívání low-power módů mikrokontroléru. Nad rámec zadání je umožněna i práce s NFC tagy – 
administrátor systému má tak možnost přidávat NFC tagy při běhu samotného zařízení, bez nutnosti 
změny firmware. 

Vzhledem k situaci okolo COVID-19 se bohužel nepodařilo zrealizovat větší testování, např. vliv 
materiálu dveří nebo umístění v budově na sílu signálu, nebo měření reálné spotřeby. Kromě SNR a 
RSSI u pár desítek odeslaných zpráv se tak nepodařilo ověřit, jak bude zařízení fungovat ve 
zhoršených podmínkách. 

Po přečtení práce a předvedení zámku mohu konstatovat, že zadání práce bylo splněno. S finálním 
řešením zámku jsme jako zadavatelé práce spokojeni, nemáme k němu zásadní připomínky. Totéž se 
nedá zcela říct o textové části práci, kde máme výhrady k prezentační stránce práce a práci s 
literaturou. Pochopitelnost pro čtenáře může být ztížená střídáním teoretické části s výběrem 
součástek v první kapitole. Některé části textu jsou obsahově nevyvážené, v některých částech mohlo 
být uvedeno více informací (např. návrh schématu, layoutu, přidávání a odebírání uživatelů do 
databáze). Citační značky jsou umisťovány z mého pohledu na nevhodná místa, často až na konec 
kapitoly. V některých teoretických kapitolách nejsou citační značky uvedeny vůbec. 



Celkově lze tedy z pohledu odborného dozoru i zadavatele považovat práci za úspěšnou. Zámek bude 
možné prezentovat jako demo na výstavách. Navrhuji hodnocení B, 85b. 
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