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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Control and Bluetooth Communication for Wearable Safety Jacket 

Applications 
Jméno autora: Bc. Ladislav Štefka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Vít Lédl, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: SCILIF s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání spadá mezi náročné především rozsahem. Dle zadání bylo třeba řešit jak nízko úrovňové programování, řízení 
proudu LED, měření několika parametrů, čtení RFID, komunikaci po BLE a další, ale také vývoj aplikací pro IOS a Android, 
které umožňují ovládat jednotku právě pomocí BLE. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo zcela splněno, některé řešené problémy dokonce vybočují z rámce zadání - například implementace 
energeticky úsporné RFID čtečky přímo na desce a celková optimalizace kódu s cílem, co nejnižší spotřeby baterie.  

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student volil správně všechny přístupy k řešení daných problémů. Nejdříve byly teoreticky rozebrány různé možnosti 
řešení problému s jejich výhodami a nevýhodami. Dále byl popsán a analyzován použitý HW, konfigurace parametrů 
komunikačních prostředků,  design a implementace jak FW, tak mobilní aplikace a na závěr byly dílčí části otestovány a 
validovány.  
 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student má bezpochyby rozsáhlé zkušenosti jak s řízením a komunikací tak v rámci řešení ovládl vývoj aplikací pro 
mobilní operační systémy IOS a Android. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je upravená standardně a bez chyb. Jazyková úroveň textu je vysoká. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student pracoval zcela samostatně. Student byl velmi aktivní, zvědavý a motivovaný. Za dobu řešení práce se mu 
podařilo proniknout hluboko do řešené problematiky a souvisejících oblastí. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student velmi dobře porozuměl jak teoretický východiskům, tak i skvěle zvládl vývoj FW a SW. Student uživatelům 
poskytnul beta verzi mobilní aplikace přes speciální testovací platformu a na  závěr otestoval funkcionalitu a klíčové 
požadavky - spotřebu energie, která byla rozebrána pro jednotlivé funkce systému. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Neobvykle veliký rozsah práce: Hluboké porozumnění řízení LED v různých konfiguracích, Komunikace BLE, Měření 
parametrů – proud teplota, napětí baterie atd., Ovládání pomocí RFID se čtením identifikátoru, Aplikace pro IOS, Aplikace 
pro Android. 
Perfektně vypracovaná zpráva v AJ. 
 
Prosím popište, jak by bylo možné stávající hardware a Vámi vyvinuté nástroje použít k řízení jednotky pomocí gest?  
Kde byste v takovém případě uplatnil strojové učení?  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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