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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější a to především z důvodu nutnosti vytvořit HW část společně s programovým

vybavením a následné fyzické nasazení vytvořeného řešení za účelem splnění pátého bodu zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Kromě samotného zadání pan Grünwald implementoval také možnost ovládání zařízení skrze události v Google

Kalendáři, pomocí kterých lze po určitou dobu zvýšit teplotu vody mimo běžně naplánovaný ohřev, případně na
určitou dobu ohřev vypnout, např. v případě delší nepřítomnosti lidí v domácnosti.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce obsahuje všechny podstatné informace potřebné k nastudování daného tématu. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a mají až na malé výjimky logickou stavbu.

Práce obsahuje přiměřené množství obrázků, které napomáhají pochopitelnosti práce pro čtenáře. Autor se
občas nevyvaroval květnaté mluvy, která se do technické zprávy nehodí, nicméně celkový ráz práce toto příliš
nenarušuje.  

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografická i jazyková stránka práce je na velmi dobé úrovni, v práci nejsou téměř žádné překlepy ani

gramatické chyby. Jediné co bych vytkl, je ve dvou případech chybějíci text mezi dvěmi nadpisy (kap. 3.2 a 5)
a dále očíslování kapitol třetí úrovně v kapitole 4.2 (v obsahu).

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor cituje dostatečné množství literatury, která vhodně pokrývá zvolené téma. Myšlenky z citovaných zdrojů

jsou vhodně zařazeny do textu práce. 
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup se skládá z HW a příslušného programového vybavení. HW část je složená z existujících

funkčních modulů, konkrétně z chytrého relé Shelly 1PM s přídavným teplotním modulem, které autor zabudoval
do přenosné zásuvkové skříně. Programové vybavení zahrnuje systém zajišťující jednak sběr dat z chytrého relé
a dále nástroj pro řízení ohřevu využívající historická data o spotřebě teplé vody. Řešení je funkční a dotažené.
Zdrojové kódy jsou přehledné a dostatečně komentované a vhodně využívají možností jazyku Python.

8. Využitelnost výsledků
 Zařízení bylo po dobu několika měsíců využíváno pro řízení ohřevu vody ve dvou domácnostech. Výsledky

z testování ukazují, že je použitelné v praxi a že může přinášet úsporu až několik tisíc korun ročně.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Pan Grünwald vytvořil kvalitní nástroj umožňující levně přeměnit obyčejný bojler na tzv. "chytrý" bojler. Již

v průběhu řešení své práce byl schopen toto zařízení na několik měsíců prakticky nasadit a skutečně tak ověřit
možnosti úspor, jež jeho řešení nabízí. Praktický výsledek dále podpořil kvalitně sepsanou technickou zprávou. Z
těchto důvodů jej navrhuji hodnotit stupněm A. 

 

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

  
V Brně dne: 3. června 2021

 Kapinus Michal, Ing.
oponent
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