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Student ve své práci navrhoval koncový prvek určený pro komunikaci v síti LoRa. Teoretická část 
bakalářské práce se věnuje pouze dané problematice a je snadno pochopitelná. Student se zaměřil 
především na komunikaci v síti LoRa a jevy, které by ji mohly ovlivňovat. Jako nedostatek považuji 
absenci specifikace LoRaWAN protokolu a vliv aplikace tohoto protokolu na provoz sítě. 
 
Ve své praktické části student navrhnul zařízení ke zjištění stavu atmosféry, jejíž vliv na bezkabelový 
optický spoj popisuje na začátku své práce. Návrh desky plošných spojů je proveden s ohledem na jeho 
snadnou vyrobitelnost a umístění do zvoleného obalu. Student tak prokázal alespoň základní přehled o 
možnostech výroby při návrhu desky. Samotné periferie byly voleny s ohledem na jejich přesnost pro 
dané účely. 
 
Nad rámec zadání student prokázal svůj přehled a schopnosti při návrhu a realizaci vlastního řešení 
anemometru, který hodnotím velmi kladně. I přes snadnost 3D tisku z materiálu PLA si student zvolil 
techničtější plast PET, z čehož usuzuji studentův přehled o materiálech a jejich použití.  
 

Za nedostatečné považuji měření spotřeby koncového prvku, které je v tomto provedení poměrně 
nepřesné. Uvítal bych přesnější formu měření například osciloskopem na shunt rezistoru, které by 
mohlo ukázat možné chyby firmware, případně potvrdit kvalitu návrhu. 
 
Student ve své práci prokázal kritické myšlení s relevantními odkazy na odbornou literaturu. Zadání bylo 
splněno bez výhrad. Navrhuji hodnocení 83 bodů – tedy známkou “B”. 
 
 
 
 



  
 

Otázky k obhajobě: 
 
U nadpisu 1.1.1 je LoRaWAN s „TM“ – trademark. Je LoRaWAN protokol specifikován nějakou 
společností / autoritou? A pokud ano, jak?  
 
V kapitole „2.1 – návrh“ student uvádí, že duty cycle může být v ČR až 10 %, nicméně podle tabulky 1.1 
tohle platí pouze pro frekvence 869.4 – 869,65 a 433,05 – 434,79. Je možné, aby LoRa zařízení 
komunikovalo pouze v pevně daných frekvencích s ohledem na duty cycle? 
 
Jak je zajištěno přesné měření senzoru prachových částic SPS30 s ohledem na snížení citlivosti 
fotodiody jemným prachem po delším čase používání a jakou životnost má tento senzor? 
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