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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce vyžaduje vytvoření embedded systému spojujícího informace ze senzorů a uživatelské rozhraní.

Kombinuje v jednom zařízení informace o aktuálních meteorologických podmínkách, předpověď počasí, tlak, a
další, a umožňuje ovládání světel na lodi.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student zadání splnil, a to aplikací na platformě Android, která komunikuje s embedded zařízením stavěném

kolem Arduina.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva důkladně vysvětluje problematiku nutnosti informací během rybaření, a také důkladně probírá

stávající technologie a možnosti vybraného HW. Je navržen systém který zobrazuje loď na mapě, informace ze
senzorů, a meteoroligcké informace z internetu. V logické struktuře ovšem jasné není proč potřebuje rybářská
loď právě ovládat své osvětlení přes Android aplikaci, čemuž je věnována velká část práce. Technická zpráva je
tedy velmi čitelná a pochopitelná, ale některá zásadní rozhodnutí během její realizace nejsou vysvětlena.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava je dobrá, práce je dobře psaná v Latexu, a nenašel jsem v ní gramatické chyby.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Vzhledem k specializovanému tématu mě překvapilo, jak je literatura obsáhlá. Student očividně rybaření,

Arduinu, senzorům, a Androidu rozumí a umí si dohledat široké spektrum zajímavých zdrojů. Na druhé straně se
jedná a zdroje převážně netechnické a neakademické, ač relevantní.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup je funkční, kvalitní kombinace senzorů, programu na Arduino, aplikaci na Android, a osvětlení

ovladatelným RGB páskem. V aplikaci je loď zobrazená na OpenStreet mapě, včetně dalších údajů, a je možné
z ní ovládat osvětlení. Realizační výstup ovšem zdánlivě nesouvisí s monitorováním ryb nebo samotným
rybařením, ale pouze poskytuje rybáři informace které by si jinak musel zjišťovat z několika zařízení. Proč se
zabývá práce ovládáním osvětlení na lodi také není jasné, nicméně to dělá dobře. Student vyřešil i komplexní
téma napájení ze solárních panelů s akumulátory.

8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce je embedded zařízení propojené s lodí, které je očividně používáno k soukromému rybaření.
9. Otázky k obhajobě
 Kolik jednotlivých světel může ovládat Arduino Mega 2560? (přímo/sériově)
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Student vymyslel a vytvořil embedded zařízení ovládané aplikací Android, které kombinuje širokou škálu

senzorů, informací z online zdrojů, a ovládá RGB pásek. Prokazuje to znalost HW, Arduina, Androidu, a rybaření.
Technická zpráva je dobře napsaná, a kód dobře zdokumentovaný.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
  .................................
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