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1. Informace k zadání
 Hlavním cílem této diplomové práce je vývoj systému pro sledování polohy určených objektů prostřednictvím

bezdrátové sítě senzorových modulů. Klíčový aspekt v procesu určování polohy představuje využití technologie
UWB. 

Tuto práci je možno rozdělit do dvou tematických oblastí, přičemž pozornost je nejprve věnována vývoji potřebných
hardwarových prvků (návrh senzorických modulů na obvodové úrovni) a implementaci základního firmware ke
zprovoznění těchto prvků. Následně byla pozornost věnována komunikačním záležitostem na úrovni senzorové
sítě, metodám určení polohy objektu ze získaných dat a vytvoření uživatelského rozhraní pro obsluhu celého
systému.

Jedná se tedy o poměrně komplexní zadání, které zahrnuje dosti různorodé oblasti. Zadání bych označil za
splněné s jistými nedostatky, které tkví zejména v nepřesnosti určení polohy sledovaného objektu. Bohužel se tedy
nepodařilo v praxi realizovat potenciál, který uvažovaný lokalizační koncept s využitím UWB technologie nabízel.

2. Práce s literaturou
 Ze strany vedoucího práce bylo řešiteli projektu doporučeno několik základních informačních zdrojů, přičemž ty

zbývající si dohledal již ve vlastní režii. Domnívám se, že tyto jsou využity účelně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita studenta v průběhu řešení byla soustředěna převážně do období letního semestru. Nicméně konstatuji, že

se mohl celému projektu věnovat o něco soustavněji, což by jistě pozitivně projevilo na dosažených výsledcích.
Občasné konzultace byly svolávány především na popud vedoucího práce a student se jich účastnil veskrze řádně
připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Dokončování realizačního výstupu i samotné technické zprávy probíhalo více méně na poslední chvíli. Bohužel již

nezbyl prostor pro modifikaci zpracování senzorických lokalizačních dat a tudíž i výrazné zpřesnění určení polohy
sledovaných objektů.

Technická zpráva byla konzultována krátce před odevzdáním, nicméně i tak student reflektovat vznesené
připomínky. Bohužel se již nepodařilo technickou zprávu doplnit o podrobné otestování celého systému v praxi
a diskusi, která by detailně rozebrala možné příčiny a způsob řešení nepřesností při lokalizaci.

5. Publikační činnost, ocenění
 Žádná publikační činnost vzniknuvší v souvislosti s řešením tohoto projektu mi není známa.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Při celkovém pohledu na hodnocení této diplomové práce z pozice jejího vedoucího je třeba mít na paměti

skutečnost, že se jednalo o poměrně komplexní téma. Zadání jako takové bylo v zásadě splněno, byť při
soustavnější aktivitě studenta mohlo býti dosaženo podstatně lepších výsledků. S ohledem na tyto skutečnosti
navrhuji souhrnné hodnocení stupněm D - uspokojivě, 65 bodů.

 

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

  
V Brně dne: 31. května 2021

 Šimek Václav, Ing.
vedoucí práce
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