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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student naplnil všechny body zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce odpovídá potřebám daného tématu, práce obsahuje dostatek diagramů tabulek i grafů. Některé

obrázky by však mohly být i menší, případně odbornější nebo přesnější.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Logická struktura práce i návaznost jednotlivých kapitol jsou na průměrné úrovni. Dojem kazí zejména časté

neodborné obraty a nepřesnosti či neodbornosti v terminologii.
5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Práce má řadu typografických nedostatků. Větším problémem je však používání nevhodných a nepřesných

formulací.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce čerpá především z technických dokumentů k senzorům a komponentám využitým v použitém zařízení.

Vzhledem k povaze práce však nelze předpokládat, že existuje větší množství jiných odborných zdrojů.
Negativně hodnotím odkaz [4] uvedený v literatuře, který odkazuje na základní vzorce geometrických závislostí v
trojúhelníku.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Práce se potýkala s problémy přenosu dat ze zařízení v dostatečně přesné podobě, což se studentovi podařilo

relativně úspěšně vyřešit. Příprava vlastní aplikace pro načítání dat z BLE či ZigBee nebo dokonce implementace
vlastního firmware do zařízení se senzory by bylo silně nad rozsah bakalářské práce, proto hodnotím toto snažení
jako úspěšné s ohledem na složitost celé problematiky.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace může posloužit jako demonstrátor k využití dat z dostupných univerzálních bezdrátových senzorů a jako

dobrý příklad jejich snadné integrace i bez vlastního vývoje ať na straně příjmu dat přes BLE nebo ZigBee či na
straně firmware do daných bezdrátových senzorů.

9. Otázky k obhajobě
 Diskutujte vhodnost nahrazení desktopové aplikace mobilní aplikací a prezentujte hlavní problémy při

volbě mobilní aplikace.
Popište jakých přesností navržené sledování polohy či pohybu dosahuje a co jej nejvíce ovlivňuje - toto
případně podložte ukázkovým výpočtem.

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Pozitivně hodnotím především zprovoznění celého ekosystému se zařízením na bázi BLE a překonání všech

překážek na cestě k získávání dat. Negativem práce je pak na mnoha místech povrchnost v pochopení
problematiky například přenosu dat a protokolu BLE společně s nižší kvalitou textu práce z pohledu odbornosti.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2016
  .................................
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