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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jednalo se o rozšíření systému BeeeOn určeného pro inteligentní domácnosti o další existující senzory a akční

členy od různých výrobců.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno s jedinou méně podstatnou výhradou: I když v textu autor zmiňuje konkrétní příklady

protokolů pro bezdrátovou komunikaci a jejich konkrétní implementace v zařízeních, chybí nějaký obecnější
přehled i v práci nevyužitých technologií (např. ZigBee, 6LoWPAN, apod.)

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Jednotlivé části zprávy jsou informačně bohaté a pro práci

nezbytné. Práci vhodně doplňují přiložené obrázky a další přílohy.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je dobře logicky strukturovaná. Autor postupuje od uvedení do kontextu systému inteligentní

domácnosti, přes návrh a implementaci vlastního rozšíření. Na závěr nechybí ani testy a jejich vyhodnocení.
Kapitoly na sebe navazují a rozsahy jednotlivých kapitol jsou vhodné. Práce je pro čtenáře pochopitelná.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Typografickou úroveň je dobrá. Mezi drobnými prohřešky je možné nalézt nesprávné odřádkovaní (na konci

odstavce i ve větě na konci stránky).
6. Práce s literaturou 78 b. (C)
 Ve výběru studijních pramenů převažují elektronické zdroje, což odpovídá praktickému aplikačnímu zaměření

práce. Zdroje je možné považovat za relevantní k tématu práce. K porušení citační etiky nedošlo.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Vytvořené řešení mi bylo předvedeno a je zcela funkční. Zdrojové kódy jsou komentovány na úrovni funkcí, jejich

parametrů a návratových hodnot. Celková úroveň vytvořeného programového řešení je velmi dobrá. Použité
knihovny jsou použity v souladu s licenčními podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Během práce bylo integrováno celkem 16 nových zařízení do systému BeeeOn, čímž došlo k významnému

rozšíření použitelnosti tohoto systému. Navíc je možno dále navázat na zkušenosti s využitými protokoly a dále
systém jednoduše rozšiřovat o zařízení se stejnými komunikačními protokoly.

9. Otázky k obhajobě
 Je možné upravit v práci využitý systém FHEM tak, aby bylo možné konfigurační konstantu pro interval snímaní

senzorů (která je implicitně nastavené na 10 s) nastavovat uživatelem (tj. mimo zásah do konfiguračního
souboru, např. přímo z Android aplikace nebo webu)? Pokud ano, co je nutné pro to udělat?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Autor integraci vybraných prvků rozšířil použitelnost a zřejmé i okruh použivatelů systému. Oceňuji kvalitu

implementace i s ohledem na využití knihoven třetích stran. Prohřešky jsou jen drobného charakteru a proto
hodnotím stupněm C - dobře. 

 

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

 

V Brně dne: 2. června 2016
  .................................
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