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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
▶ [2] zadání splněno s menšími výhradami

[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Bakalářská práce pana Jakuba Bukače se zabývá návrhem a implementací  zařízení  pro
ovládání plynového kotle. Zadání práce považuji za náročnější, neboť výstupem měl být
funkční prototyp HW zařízení s vlastním firmwarem, které je schopno komunikovat přes
GSM bránu. Práci považuji za splněnou, menší výhrady mám pouze k textové části práce.

2. Písemná část práce 69 /100 (D)

Písemná část práce se skládá z 11 kapitol  včetně  úvodu a  závěru. Práce je informačně
bohatá  a  velmi  dobře  se  čte,  zaznamenal  jsem  pouze  minimum  překlepů  či  hrubek.
Přesto mám několik výhrad nejen k samotnému textu:
- V seznamu zkratek chybí zkratky např. OLED (strana xiii  v kapitole Cíle práce), ETSI, 5G,
BSS, BTC, NSS a DSP ze stran 9 a 10.
- V sezamu zkratek je uvedeno, že MS je zkratkou pro Microsoft a na straně  9, že MS je
zkratkou pro mobilní stanice.
- Kapitola  Úvod nezačíná  na  straně  1  (číslováno arabskými číslicemi),  ale na  straně  xii
(číslováno římskými číslicemi).
- V analytické části mi chyběly případy užití (Use Cases).
-  Obsah  práce  není  dobře  strukturovaný,  nejen,  že  se  dost  často  objevují  zkratky  v
nadpisech podkapitol jako podkapitola "2.1 GSM" nebo "5.5 Návrh PCB desky ovládacího
panelu"  (slovo  deska  tedy  nadpis  obsahuje  2x),  ale  například  jsem  nedohledal
podkapitolu  Návrh  desky  plošného  spoje,  která  je  schovaná  v  kapitole  "5  Realizace
plošných  spojů."  U  bakalářské  práce  bych  očekával  klasickou  koncepci:  1.  Úvod,  2.
Analýza,  3. Návrh,  4. Implementace/Realizace,  5. Testování  a  6. Závěr,  což  by vedlo na



pouhých 6 kapitol a práce by tak jistě byla čitelnější.
Další  poznámku mám ke kapitole "1 Rešerše existujících řešení",  kde mi chyběl  nějaký
výstup,  resp.  souhrn.  Ze  zadání  chápu,  že  autor  neměl  jinou  možnost  než  navrhnout
vlastní řešení, ale co z této kapitoly vyplývá jsem se nedozvěděl.

3. Nepísemná část, přílohy 95 /100 (A)

Výstupem  práce je  funkční  vzorek –  jedná  se  o prototyp vestavného systému,  který si
autor sám navrhl a poté realizoval. Součástí je i firmware, který celý systém řídí a dokáže
tak monitorovat a ovládat výkon plynového kotle. Líbilo se mi, že autor pro svůj systém
navrhl  a  realizoval  praktickou krabičku na  3D tiskárně,  díky které  vypadá  celé  zařízení
velmi líbivě a profesionálně.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 95 /100 (A)

V současné době,  kdy čelíme energetické krizi  jsou podobná zařízení vítána. Pan Bukač
navrhl  a  realizoval  vlastní  prototyp HW zařízení  pro monitorování  a  ovládání  vytápění
obytného  objektu.  Samotné  zařízení  situované  do  pěkného  obalu  mi  autor  ukázal  a
názorně předvedl. Dovedu si představit, že toto konkrétní zařízení by mohlo pomoci snížit
náklady na vytápění např. chaty se současným zvýšením komfortu uživatele, a to vše za
dostupnou cenu.

Celkové hodnocení 91 /100 (A)

Pan Jakub Bukač navrhl a realizoval zařízení, které požadovalo zadání, dokázal tak, že je
schopen plnit úkoly na patřičné úrovni  z toho důvodu doporučuji  práci  k obhajobě  a  na
vzdory  prohřeškům  v  bodě  2.  Písemná  část  hodnotím  práci  jako  celek  známkou A  -
výborně.

Otázky k obhajobě

1.  Bylo  by  možné  Vaše  zařízení  použít  i  na  ovládání  např.  elektrického  kotle  nebo
tepelného čerpadla? Bylo by nutné jej nějakým způsobem výrazně přepracovat?
2. Ve své práci zmiňujte, že Vámi vybraná platforma podporuje Bluetooth a Wifi, čehož by
bylo možné využít pro další možná rozšíření? Zvažujete nějaká taková rozšíření?
3. Jak jste nakonec vyřešil chybný výpis datumu a času, který popisujete na straně 43?
4. Měřil jste jakou teplotu Vaše zařízení produkuje a o kolik tato teplota může zkreslovat
měření, které používáte k ovládání kotle?



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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