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1. Informace k zadání
 Zadání práce se zaměřuje na současný fenomén Internet of Things a pojem chytrá domácnost. Cílem práce je

vytvoření systému pro automatizované pěstování rostlin, který je připojen do cloudu a umožňuje vzdálenou správu
a monitoring prostřednictvím mobilní aplikace. V rámci práce byl realizován kvalitní hardware, který je tvořen
centrálním prvkem a bezdrátovými moduly, které slouží pro sběr dat, např. o vlhkosti půdy. Součástí jsou i
programovatelně spínané zásuvky nebo zásobník s čerpadly pro uchovávání vody na zalévání. Softwarová
aplikace pro mobilní telefony je taktéž velice dobře zpracovaná.
Zadání bych hodnotil jako jedno z obtížnějších, právě kvůli propojení velkého množství oborů a vědomostí, od
návrhu DPS po mobilní aplikace a Cloud. Zadání bylo bez výhrad splněno a s výsledkem práce jsem velice
spokojen.

2. Práce s literaturou
 Student samostatně vyhledal, nastudoval a využil velké množství materiálů potřebných pro úspěšné vypracování

této práce.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval samostatně. Na konzultace chodil pravidelně a byl vždy výborně připraven. Po celou dobu byl

velice aktivní a do práce vnášel velkou spoustu vlastních nápadů a myšlenek.
4. Aktivita při dokončování
 Finální verze práce byla dostatečně konzultována a práce byla dokončena v předstihu.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student si velmi dobře poradil s daným zadáním a vypracoval velice kvalitní diplomovou práci. Studenta oceňuji

zejména za aktivitu a za vyjímečně dobré zpracování hardwarové i softwarové části. Výsledké řešení je vzhledné,
promyšlené a snadno použitelné jako základ pro komerční využití, proto také navrhuji hodnocení výborně.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2017
.................................

podpis
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