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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání bylo svou náročností vhodné pro bakalářskou práci. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah bakalářské práce je na minimálním předepsaném rozsahu. Práce obsahuje 21 normostran textu a 28

obrázků o rozsahu přibližně 11 stránek. Některé obrázky, speciálně ty které zobrazují průběhy signálů na PIR
senzoru, jsou zbytečně velké a slouží spíše jako výplň. Kapitola 5 a Závěr práce by měly být rozsáhlejší.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Kapitoly 1 a 2 popisující teorii a dostupná řešení na trhu jsou dobře zpracovány. Kapitoly 3, 4 a 5 popisující návrh,

implementaci a testování na sebe logicky navazují, ale mohly by být detailněji zpracovány. Kapitola Závěr je
tristní, zhodnocení práce a možné pokračování je zpracováno jen krátce a povrchně. Zdá se, jako by práce byla
dokončována ve velkém spěchu.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce je napsána ve slovenském jazyce. Student se držel předepsané šablony, je však škoda, že pro sazbu

nepoužil Latex. Použité obrázky dostatečně ilustrují problematiku. Obrázky 1.2, 1.3 a 3.3 mají mizernou kvalitu. U
grafů, které zobrazují průběhy signálů na PIR senzoru, nejsou uvedeny jednotky a popisky os.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce čerpá z poměrně velkého množství zdrojů. Jedná se ale především o odkazy na webové zdroje a

dokumentace výrobků. Pro citací pojmů jako je například elektromagnetická vlna, A/D převodník, Fresnelova
čočka by bylo vhodnější použít odborné knihy místo odkazů na webové zdroje.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Student vytvořil aplikaci pro platformu Arduino, která čte údaje z A/D převodníku a přeposílá je přes virtuální

sériový kanál po USB na připojený počítač. Aplikace na počítači tyto data vizualizuje a rozhoduje, zda byl
detekován pohyb. Realizační výstup byl předveden oponentovi a je funkční. Jeho úroveň je slabší, ale
dostatečná.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledné zařízení by bylo možné po vyřešení mechanických problémů použít například pro detekci pohybu.
9. Otázky k obhajobě
 1) S jakou periodou byly vzorkovány údaje z PIR detektoru. V textu práce ani v grafech tento údaj není uveden.

Jak ovlivní perioda vzorkování výsledky?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Student navrhl a realizoval zařízení dle zadání. Zařízení je funkční, ale velmi jednoduché. Předložená technická

zpráva je na nižší úrovni, zvláště poslední kapitoly nejsou dobře zpracovány. Práce s literaturou také není dobrá.
Proto navrhuji hodnocení D.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2016
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

