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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem posuzované bakalářské práce je navrhnout vestavěný systém pro podporu automatizované regulace

teploty v obytných prostorách. Dle formulace zadání je možné usuzovat, že návrh bude soustředěn kolem
dostupných hardwarových modulů s potřebnými vlastnostmi. Stěžejní objem práce připadá na jejich vzájemnou
integraci do funkčního celku. Náročnost zadání tedy nijak zásadně nevybočuje z obvyklých mezí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 V rámci řešení této bakalářské práce byly vytvořeny, oživeny a následně otestovány jednotlivé dílčí moduly

navrhovaného systému. Nicméně autor sám na začátku 8. kapitoly upozorňuje, že již nezůstal časový prostor k
jejich vzájemné integraci do podoby plně funkčního systému. Tuto skutečnost lze současně chápat jako drobnou
výtku ohledně splnění zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je rozdělena do celkem 10 kapitol, které pokrývají jak teoretické pozadí práce, tak i nástin

vlastního řešení. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují, přičemž jejich rozsah je zvolen adekvátně
diskutovanému tématu. 

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Drobnou připomínku lze vznést k uspořádání stránek 31 až 31 v 7. kapitole, kde převládají rozměrnější obrázky

doplněné pouze o několik řádek textu.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 V přehledu informačních zdrojů jsou zastoupeny převážně položky typu odkaz na technickou dokumentaci (např.

k součástkám), což vzhledem k charakteru práce nemusí příliš vadit. Nicméně se zde objevují i dvě monografie z
oblastí příslušných k řešenému tématu. Jednotlivé zdroje jsou vhodně a účelně použity.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Realizační výstup zahrnuje několik hardwarových modulů tvořících výsledný systém, které jsou oživeny na úrovni

obslužného firmware. Dále je hotova uživatelská aplikace pro mobilní zařízení a cloudová databáze. Jednotlivé
části jsou plně funkční, avšak bez vzájemné integrace do výsledného systému.

8. Využitelnost výsledků
 Po dotažení vzájemné integrace jednotlivých systémových bloků by výsledné řešení mohlo být použitelné v

praxi. 
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké jsou celkové náklady na prototypovou podobu navrženého systému?

2. Proč jste modul CC1101 připojil k desce LinkIt skrze kit Arduino a nikoliv přímo?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Výsledná podoba práce je ve stavu, který s drobnou výhradou odpovídá požadavkům stanoveným v zadání.

Tímto dílčím nedostatkem je chybějící integrace jednotlivých komponent to podoby funkčního systému. S
ohledem na tyto skutečnosti navrhuji souhrnné hodnocení stupněm C - 70 bodů.

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

