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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za náročnější vzhledem k tomu, že se student kromě návrhu řešení pomocí vhodných

komponent věnoval taktéž návrhu vlastního plošného spoje včetně optimalizace energetické spotřeby. Práce
kombinuje nízkoúrovňové řešení zařízení, uživatelskou aplikaci založenou na webových technologiích a použití
komunitní IoT infrastruktury.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce splňuje všechny body zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí a obsahuje všechny nezbytné informace.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce vhodně dokumentuje řešenou problematiku, návrh i celý proces implementace výsledného řešení. Kapitoly

na sebe logicky navazují a obsahují nejen výsledné řešení. Student navíc prezentuje i nedostatky jednotlivých
zvolených komponent a popisuje problémy, na které u nich narazil.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje malé množství gramatických chyb a překlepů. Největší jazykové nedostatky jsou zřetelné

v anglickém abstraktu práce.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student korektně cituje použité zdroje. V citované literatuře je možné nalézt několik odkazů na Wikipedii, které by

se například při citování GPS daly nahradit relevantnějšími zdroji.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Implementované řešení je funkční a výsledný prototyp byl studentem prezentován na osobní schůzce. Práce

důkladně popisuje návrh řešení a zapojení jednotlivých komponent. Funkčnost a efektivita řešení byly otestovány
v reálném prostředí. Pozornost student věnoval i měření a optimalizaci energetické náročnosti.

8. Využitelnost výsledků
 I přesto, že student v závěru práce uvádí, že dostupnost zvolené sítě LoRa neposkytuje pro účely GPS lokátoru

dostatečnou spolehlivost a výsledné řešení tedy nesplňuje původní očekávání, však znalosti popsané v textu
práce poskytují skvělý základ pro tvorbu jiných LoRa IoT zařízení.

9. Otázky k obhajobě
 - Z práce vyplývá, že akcelerometr má v pasivním režimu relativně vysokou spotřebu oproti zbylé části řešení, je

jeho přítomnost opravdu nutná?
- Bylo by možné dosáhnout dostatečně spolehlivého měření i jen za použití periodického měření?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Výsledkem práce je funkční řešení, jehož využitelnost je limitována dostupností sítě LoRa. Text práce podrobně

dokumentuje návrh a celý proces. Dohromady se zdrojovými kódy, práce tvoří vhodný základ pro tvorbu
podobných IoT zařízení využívajících síť LoRa.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 18. srpna 2020

 Jeřábek Kamil, Ing.
oponent
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