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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje nastudování problematiky senzorických prvků a implementaci jednoduchého pravidlového IoT

systému. Obtížnost odpovídá zavedeným zvyklostem.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Poslední bod zadání - zhodnocení dosažených výsledků - je v práci zpracován nedostatečně. Studentovo

hodnocení není podpořeno uvedenými skutečnostmi. Bylo by vhodné alespoň krátce porovnat studentovo řešení
a dostupné alternativy.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva splňuje požadovaný rozsah. Obsahuje množství grafických prvků, přičemž informační hodnota

některých z nich je diskutabilní.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má logickou strukturu, části na sebe vhodně navazují s drobnou výjimkou testování jednotlivých senzorů,

které bylo zahrnuto do předcházející implentační kapitoly. Kapitoly mají vesměs vhodný rozsah, kapitola testování
je však příliš stručná a obsahuje minimum informací o testování řešení jako celku.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Práce obsahuje velké množství překlepů a gramaticky nekorektních větných celků. Čtenář je tak nucen domýšlet

si smysl některých vět. Navíc jsou v práci užity nevhodné jazykové konstrukce neodpovídající standardům
akademické práce. Je patrné, že se jedná o první studentskou práci, u DP doporučuji důkladnou korekturu.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Uvedená literatura sestává zejména z datasheetů popisující použité prvky. Obsahuje pouze jediný vědecky

relevantní zdroj popisující funkčně podobný systém. Informace ohledně použitého komunikačního protokolu
(MQTT) jsou literaturou zcela nepodložené.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výstupem je systém sestávající z HW i SW komponent, který je aktivně nasazen a plně funkční. HW část je v

práci popsána kvalitně, u SW jsou zmíněny pouze hlavní implementační principy a vybrané konstrukce.
8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený systém je využitelný v cílovém prostředí, kde je i nasazen. Jeho jednotlivé komponenty mohou být

nasazeny i jako součást jiných řešení.
9. Otázky k obhajobě
 V kapitole 7.2 popisujete testování systému, nicméně testujete pouze jeho výstup (ovládací příkazy pro žaluzie).

Testoval jste systém na chování při nestandardních vstupech od senzorů?
10. Souhrnné hodnocení 72 b. dobře (C)
 Jedná se o práci řešící aktuální problematiku domácí automatizace pro konkrétní případ. V práci je vytvořeno

komplexní a plně funkční řešení, samotný text práce ale má nedostatky. Celkově však hodnotím práci jako
průměrnou.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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