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1. Informace k zadání
 Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zhotovit sadu modulů použitelných v rámci bezdrátové senzorové sítě

ZigBee, ať už coby koncová senzorická zařízení nebo aktivní prvky sítě. Dále je samozřejmě nutné vytvořit i
firmware zajištující zpracování údajů od senzorů a nezbytné komunikační funkce. Zadání bakalářské práce a
stanovené cíle tedy zasahují do několika různorodých oblastí, což má vliv i na celkovou obtížnost. Z pohledu
vedoucího této práce mohu prohlásit, že rozsah realizačního výstupu a jeho parametry odpovídají požadavkům
stanovým v zadání. Jednotlivé body pak byly v odpovídající míře splněny.

2. Práce s literaturou
 Ze strany vedoucího byly doporučeny pouze některé tituly specializované literatury, zbývající zdroje si student

zajistil již samostatně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita i vzájemná komunikace během celého období řešení projektu byla na velmi dobré úrovni. Student

vedoucího práce v pravidelných intervalech informoval o aktuálním stavu řešení projektu. Konzultace byly
svolávány převážně na podnět studenta a to hlavně za situace, kdy bylo třeba prodiskutovat některé obtížnější
aspekty práce. V každém případě lze říci, že student v dostatečné míře prokázal schopnost samostatně pracovat a
navrhovat další směr postupu prací.

4. Aktivita při dokončování
 Dokončení realizačního výstupu a technické zprávy proběhlo s nepatrným předstihem oproti stanovenému termínu.

Obsah zprávy byl konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 Vznik dalších publikačních výstupů nebo získání ocenění mi není v souvislosti s touto prací známo.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Velmi pozitivně hodnotím aktivitu studenta během celého období řešení této práce. Byl rovněž velmi iniciativní při

návrhu vlastních řešení, která povětšinou detailně konzultoval s vedoucím. V tomto případě se jednalo zejména o
návrh desek plošných spojů pro bezdrátovou komunikaci, což není v žádném případě triviální úloha. Když navíc
uvážím obtížnost návrhu hardwarového řešení a celkový rozsah realizačního výstupu, navrhuji z pozice vedoucího
práce souhrnné hodnocení stupněm A - výborně.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2017
.................................

podpis
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