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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Text je poměrně dost stručný. Vzhledem k tomu, že autor vytvořil grafické rozhraní pro ovládání termostatické

hlavice, ocenil bych v textu rešerši existujících rozhraní určených ke stejnému účelu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce má klasickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, nicméně v některých případech je

jejich obsah nevyvážený. Například kapitola o testování je tak krátká, že by bylo vhodnější ji spojit s kapitolou
o implementaci. Samotný text je poté rozbitý extrémním množstvím podkapitol, které jsou v důsledku toho často
velmi krátké (pár vět nebo jeden odstavec) a to i v případě podkapitol druhé úrovně. Samotné jádro práce, tedy
kapitola 4.5, je velmi stručné a vágní a obsahuje v podstatě slovní přepis schématu zapojení ze strany 45.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Gramatická stránka práce je dobrá, v textu se nachází minimum překlepů. Práce však často obsahuje věty se

složitou nebo podivnou skladbou, které zhoršují čitelnost textu. Kromě toho je v textu poměrně velké množství
chyb v interpunkci. Autor nekonzistentně používá nadpisy třetí úrovně, které někdy čísluje a někdy ne. Nákresy
diagramů jsou vysázeny v rastrové podobě s nízkým rozlišením, obrázky pak v několika případech obsahují
anglické popisky. Čitelnost také zhoršuje neodsazení prvního řádku nového odstavce způsobené tím, že autor
místo prázdného řádku, sloužícího v LaTeXu pro vytvoření odstavce, používal dvojici zpětných lomítek, které
způsobí pouze přechod na nový řádek bez vytvoření odstavce. 

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce cituje dostatečné množství literatury včetně odborných zdrojů. Některé odkazy by však byly vhodnější jen

jako poznámka pod čarou.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Praktická část se skládá z modifikované digitální termostatické hlavice, obohacené o mikrokontroler, umožňující

její efektivní řízení a dále z programového vybavení sestávajícího ze skriptu pro mikrokontroler na hlavici, serveru
sloužícím pro sběr dat z jednotlivých hlavic a uživatelského rozhraní, umožňujícího nastavovat jednotlivé hlavice.
Zdrojový kód je rozumně dekomponovaný do jednotlivých modulů a dostatečně okomentovaný. Vytvořené
uživatelské rozhraní je spíše podpůrné a málo uživatelsky přívětivé, nicméně vzhledem k tomu, že toto rozhraní je
vytvořené nad rámec zadání, to nepovažuji za problém.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek je zjevně funkční, nicméně v současné podobě se jedná spíše o prototyp, který by bylo pro praktické

použití nutné zabudovat do odpovídajícího krytu (např. původní hlavice) a dále podrobit řádnému testování po
delší časové období v zimních měsících.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Pan Bednařík vytvořil funkční řešení "chytrého" ovládání vytápění pomocí termostatické hlavice. K lepšímu

hodnocení by bylo zapotřebí provést detailnější vyhodnocení funkčnosti upravené hlavice, které by mohlo ukázat
silné, případně slabé stránky výsledného řešení.

 

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