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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 S ohledem na zvolené komponenty se jedná o mírně obtížné zadání. Obtížnost lze spatřit zejména v tom, že bylo

nutné pro transceiver navrhnout desku s plošnými spoji jejíž návrh je netriviální a vyžadoval samostudium
problematiky. Naopak návrh firmware byl jednodušší díky existujícím knihovnám.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah technické zprávy by mohl být výrazně zredukován aniž by text práce utrpěl jakoukoliv újmu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je členěna logicky s výjimkou druhé kapitoly, která je těžce uchopitelná a dává smysl až po přečtení další

kapitoly. V této části se např. operuje s pojmem 802.15.4, který je blíže vysvětlen až v kapitole 3.1. Několik
kapitol by mohlo být podstatně zredukováno aniž by to bylo na úkor pochopitelnosti - např. diskuze o velikosti
pájecích plošek, objednávání součástek, pájení apod. Naopak, implementační část popisující firmware je
poměrně strohá. V části zabývající se vyhodnocením bych očekával důkladnější analýzu parametrů navrženého
modulů jako je dosah.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Jazykovou stránku nebylo možné důkladně posoudit. Práce obsahuje místy hovorové výrazy, překlepy a drobné

typografické prohřešky jako je chybějící mezera za čárkou apod. Čitelnost komplikují nadpisy sekcí v podobě
zkratek (např. "ED" strana 11, 12). Několikrát se také stane, že autor v popisu sklouzne k odrážkám, které
postrádají bližší detaily (např. první odstavec str. 14, str. 15). 

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Autor napříč prací nevhodně pracuje s odkazy na kapitoly a přílohy. Za větou často následuje pouze číslice (např.

strana 24 druhý a šestý odstavec). Bibliografické citace nejsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Student navrhl čtyři moduly komunikující pomocí technologie Zigbee. Jeden z modulů je určen pro platformu

Raspberry PI, zbylé tři slouží jako senzorové moduly. 
8. Využitelnost výsledků
 Navržené moduly úspěšně rozšiřují rodinu komerčně dostupných řešení využívajících technologii Zigbee.
9. Otázky k obhajobě
 Můžete diskutovat dosah navrženého řešení?

Proč nebylo pro impedanční přizpůsobení použito řešení využívající komerčně dostupný balun (viz
AN081)?
Proč je projekt Beeon zmíněn a v práci chápán jako technologie?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Vzhledem k nadprůměrnému realizačnímu výstupu avšak nedostatkům v technické zprávě uvedeným výše

doporučuji hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2017
  .................................
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