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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce byl návrh a implementace bezpečnostního systému založeného na technologii ZigBee.

Práce byla spíše náročnější, protože student musel důkladně zpracovat příslušné technologie, navrhl také vlastní
komunikační protokol a celý systém v praxi realizoval na vlastním hardware.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce čítá celkem 53 číslovaných tištěných stran (včetně příloh), přičemž samotný text práce bez úvodních

formálních stránek, bez literatury a příloh čítá cca 45 normostran (bez započítání obrázků). Vzhledem k množství
obrázků se pak rozsah práce přesahuje obvyklé rozmezí pro bakalářskou práci.

4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Rozsahy jednotlivých kapitol odpovídají důležitosti jejich obsahu, kapitoly na sebe dobře navazují. Celková

prezentační úroveň technické zprávy je lehce nadprůměrná.
5. Formální úprava technické zprávy 77 b. (C)
 Po typografické stránce nemám k práci žádné výtky.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam literatury čítá celkem 14 zdrojů a obsahuje také monografie týkající se senzorových sítí napsané v

anglickém jazyce. Zbývající zdroje jsou především webové odkazy buď na použité technologie nebo na
statistický server ČSÚ.V práci je dobře odlišeno, co je studentův přínos a co je převzato z literatury.
Předpokládám, že obrázky v kapitole 3.5.1 jsou vlastními fotografiemi studenta.Vzhledem k vyššímu počtu
zahraničních monografií, které student musel při zpracování práce použít, považuji výběr literatury za
nadprůměrný.

7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Realizační výstup práce (funkční hardware) byl předveden oponentovi. Systém je plně funkční a pro svůj účel

velmi dobře použitelný.
8. Využitelnost výsledků
 Výstup práce je sice aplikačního charakteru, technická zpráva však obsahuje také hodnotnou teoretickou část.

Proto mohou být výsledky velmi dobrou inspirací pro podobné projekty senzorových sítí.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaké jsou možnosti notifikace uživatele při incidentu? Je rozdíl při zastřeženém a odstřeženém stavu

systému?
2. Při testování systému (str. 42) v práci uvádíte vyšší počet událostí u senzoru detekujícího CO. Čím je to

způsobeno? Jakým způsobem je možné modifikovat citlivost takového senzoru?
10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Realizační stránka práce byla velice dobrá a textová zpráva také má dobrou úroveň. Z tohoto důvodu navrhuji

nadprůměrné hodnocení.

 

V Brně dne: 3. června 2015
  .................................
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