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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání posuzované diplomové práce bych s ohledem na jeho zaměření a stanovené cíle považoval za spíše

náročnější. Autor musel spojit poznatky z několika různých oblastí, kde především úspěšné zvládnutí
problematiky návrhu obvodového zapojení měřicí jednotky a zvládnutí bezdrátového přenosu dat na pozemní
stanici představuje poměrně náročnou úlohu.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Struktura technické zprávy je rozdělena do celkem 9 kapitol, které čtenáři postupně představují jednotlivé

tematické oblasti řešeného projektu a dosažené výsledky. Rozsah a jejich vzájemná návaznost je na dobré
úrovni. Měl bych však dílčí připomínku ke dvěma skutečnostem. Například z obrázku 5.6 na straně 28 je patrné,
že AHMD jednotka, kterou tvoří několik modulů, je umístěna na desce plošných spojů. Autor se však v textu
vůbec nezmiňuje o realizaci této desky, ani o samotném obvodovém zapojení. Kromě toho je v kapitole 5.1 na
straně 21 v popisu systému zmíněn webserver, který má zřejmě sloužit k prezetování údajů přijatých pozemní
stanicí. Nicméně postrádám jakoukoliv podrobnější zmínku k této skutečnosti.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Zde nemám výraznějších připomínek, po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Bohatost výčtu použitých informačních zdrojů je dostačující a pokrývá jednotlivé oblati řešení projektu. Snad by

jen stálo za úvahu doplnit nějakou literaturu k problematice senzorových technologií či programování embedded
systémů.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Dle předložené dokumentace je realizační výstup plně funkční a odpovídá požadavkům stanoveným v zadání.
8. Využitelnost výsledků
 Zejména po dotažení některých mechanických aspektů a řádném schválení certifikační autoritou by mohl být

vytvořený systém bez problémů použitelný v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na straně 29 v popisu implementace bezdrátové komunikace zmiňujete i tzv. "Smart repeater Mode" pro

multi-hop komunikaci. Byla tato vlastnost nějakým způsobem blíže testována?
2. Bylo nutné pro integraci jednotlivých senzorových a komunikačních modulů v AHMD jednotce nutné

vytvořit desku plošných spojů? Pokud ano, můžete prosím komisi seznámit s detaily, které v technické
zprávě evidentně chybějí?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhuji souhrnné hodnocení předložené diplomové práce stupněm B -

85 bodů.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................

podpis
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