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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce by se asi dala zařadit mezi spíše obtížnější a to především proto, protože bylo nutno se vypořádat

s PowerDEVS, což se zdá není úplně dobře odladěný nástroj. Bez toho se ale dá práce považovat za spíše
průměrně obtížnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, ale části testování mohla být přeci jen věnována větší část, než jen 1,5 strany.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text práce je v obvyklém rozmezí, jen jak už bylo řečeno výše, mohla být více rozpracovaná část, týkající se

testování.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce mohla být napsána lepším stylem, hlavně odkazování se na literaturu šlo udělat lépe. Jinak je práce

strukturovaná dobře a její text je pro čtenáře pochopitelný.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje gramatické chyby, jako např. "softwarový výzkumníci". Proto ji po prezentační stránce hodnotím

jako podprůměrnou. 
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Literatura je vzhledem k tématu práce volena vhodně. Možná bych ale trochu omezil citace wikipedie.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je funkční a splňuje požadovanou funkčnost.
8. Využitelnost výsledků
 Na práci by se dalo navázat rozšířením pro další komponenty Smart Home a také důkladnějším otestováním

PowerDEVS.
9. Otázky k obhajobě
 Na obrázku 7.7 je průběh teploty v místnosti. Opravdu se dá místnost z 15°C za minutu vytopit na 20°C?

Jakým způsobem jste modeloval ohřívání a ochlazování místností?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Jádrem práce je ovládání vytápění domu pomocí PowerDEVS a NodeRED. Jedná se o zajímavou a netriviální

práci a celý systém je přes drobné výhrady funkční. Proto hodnotím stupněm B/80 bodů.

 

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

  
V Brně dne: 11. srpna 2021

 Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D.
oponent
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