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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce obsahuje cca 45 normostran textu a cca 30 normostran obrázků, které jsou v některých případech

zbytečné, případně mají nízkou kvalitu (např. 2.8., 2.16, 2.17) nebo obsahují anglické popisky (např. 2.1, 2.8,
2.23 a další). Některé tabulky (např. 2.7 a 4.1) by bylo vhodné umístit do příloh, neboť obsahují rozšířené
informace, které nejsou potřebné k pochopení podstaty práce.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce by mohla být lépe rozdělena do jednotlivých kapitol. Kapitola 2 (Zdroj svetla a jeho riadenie bezdrôtovým

rozhraním) je neúměrně dlouhá oproti ostatním kapitolám a zasloužila by si rozdělit na menší části věnující se
vždy jednomu tématu. Autor u některých témat zabíhá do zbytečných detailů, jako například fyzikální popis světla
nebo popis všech pinů vybrané Arduino desky. Následující kapitola (Zhodnotenie súčasného stavu) je dle mého
názoru v předložené podobě zbytečná, neboť se čtenář na dvou stranách žádného zhodnocení současného
stavu nedočká a pouze zjistí, že autor použije adresovatelné LED pásky a desku Arduino. V kapitole testování se
čtenář dozví jen že webová a mobilní aplikace fungovala testerům bez problému a že jediné na co si stěžovali
bylo komplikované mačkání tlačítek na ovladači. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Jazykovou stránku práce nejsem schopen ohodnotit neboť je práce psaná ve slovenštině. Po stránce

typografické se v práci nachází několik nedostatků:

tabulka 2.3 přesahuje okraj stránky
autor občas vynechává mezeru za tečkou 
autor v textu většinou nepoužívá speciální formátování při popisu částí kódu, což (zejména v kapitole 4.8.
Software detaily) značně snižuje čitelnost textu
práce obsahuje jednopísmenné předložky a spojky na koncích řádků
na obrázky není ve většině případů odkazováno z textu

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor cituje 30 literárních zdrojů obsahujících jak kvalitní knižní zdroje, tak odkazy na stránky popisovaných

projektů, které by stačily uvést jako poznámku pod čarou.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Autor vytvořil funkční maticový displej z adresovatelných led pásků, který lze ovládat pomocí IR dálkového

ovladače, jednoduché webové aplikace (pomocí WiFi) a mobilní aplikace (pomocí Bluetooth). U vzniklého svítidla
lze nastavit několik demonstračních módů svícení využívajících možností adresovaných LED pásků. Kód pro
Arduino by mohl být lépe rozčleněn do funkčních modulů namísto vytvoření jednoho 1000 řádků dlouhého
souboru, který obsahuje veškerou logiku práce s bezdrátovými rozhraními i ovládání LED pásků. V práci není
vysvětlený relevantní důvod proč byla použita (poměrně drahá) deska Arduino Due s přídavnými WiFi a Bluetooth
moduly, když na trhu existují až 10x levnější vývojové desky s dostatečnou výbavou včetně integrované podpory
obou bezdrátových standardů (např. Wemos D1 mini ESP32).

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek práce může být použit jako demonstrátor možností zvolené technologie, případně jako základ pro

navazující práce z oblasti IoT.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Pan Kéry vytvořil funkční prototyp světelného zdroje s možností jeho ovládání pomocí různých bezdrátových

technologií. I přes některé nedostatky technické zprávy navrhuji hodnotit jeho práci stupněm C.
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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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