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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce se věnuje existujícímu systému Tecomat, který je určen pro inteligentní budovy. Cílem práce je navrhnout a

implementovat bezdrátovou sensorovou síť a její propojení s řídicí jednotkou systému Tecomat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Základní body zadání byly splněny, mám však drobnou výhradu k míře splnění bodu 3: návrh systému senzorové

sítě je pouze naznačen, mohlo být více rozvinuto.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Členění práce odpovídá řešené problematice, jednotlivé části logicky navazují. Některým problémům je však

věnováno málo prostoru, občas je shrnuto pouze jednou větou. Úvod je velmi stručný, není jasně uvedena
motivace práce a očekávané výsledky či důsledky prezentovaného řešení. Obrázek na s. 2.5 je bez bližšího
popisu a jasné vazby na další text. Kapitola 2.5.3 se až zbytečně podrobně věnuje popisu vývojového prostředí
včetně snímků obrazovek, což nepovažuji vzhledem k charakteru práce za účelné. Postrádám konceptuální
schéma navrženého systému, rozvinutější popis modelu senzorové sítě, komunikace bezdrátových uzlů
senzorové sítě či komunikace s řídicí jednotkou. Problematice senzorové sítě pro inteligentní budovu se věnuje
pouze jedna strana.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Typografická i jazyková úroveň práce je dobrá. V textu se vyskytují překlepy, na s. 18 je prázdný prostor pod

tabulkou, velká část poznámek pod čarou měla být součástí textu (např. na s. 17). Na obrázku 3.3 se kombinuje
český a anglický popis.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Základní výběr literatury odpovídá tématu práce, postrádám zdroje týkající se použité platformy JADE. Není mi

jasné využití zdroje č. 4 (Monitorování stavu bezdrátových senzorových sítí agenty), neboť není citováno v
návrhu systému, ale v teoretické části ve vztahu k systému SOSUS. Všechny uvedené zdroje jsou korektně
citovány.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 V práci není jasně řečeno, zda bylo řešení testováno na skutečné budově nebo bylo použito simulovaných vstupů

a aktorů. Se simulovanými vstupy mi byla aplikace předvedena a byla funkční dle požadavků. Podle vyjádření
studentky byla aplikace ověřována na reálné budově.

8. Využitelnost výsledků
 Přínos práce lze spatřit v aplikační sféře. Zejména se jedná o možnost propojení komerčního systému s dalšími

prvky, které nejsou s původním systémem kompatibilní.
9. Otázky k obhajobě
 Pokud jsem správně pochopil koncept návrhu, systém Foxtrot se stará o vyhodnocování dat a řízení

aktorů, senzorová síť sbírá data a prostřednictvím Raspberry je předává systému Foxtrot. V úvodu
kapitoly 3.3 však píšete, že senzorová síť slouží pro snímání teploty, pro ostatní sledované veličiny jsou
použita čidla přímo napojená na systém Tecoma Foxtrot. Jaká je tedy přidaná hodnota vašeho řešení?
Toto není v textu nijak zhodnoceno, až na jednu větu v závěru.
V kapitole 2.2 se definuje 5 kategorií inteligentních budov, dále se s tímto dělením nepracuje. Do jaké
kategorie řadíte vaše řešení a proč?
Jak bylo vaše řešení ověřováno a s jakými výsledky? Z textu to není patrné.

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Cíle práce, tedy propojení existujícího systému se senzorovou sítí, bylo dosaženo, výsledná aplikace je funkční.

Zásadním přínosem práce je možnost propojení existujícího komerčního systému s  prvky jiných systémů.
Technická zpráva však vykazuje nedostatky, popis řešení problému si vyžadoval lepší zpracování. Navrhuji
hodnocení stupněm D/65b.
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