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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Autonomní meteorologická stanice 
Jméno autora: Pitro Šimon 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Vzhledem k modulárnímu řešení a existujícím řešením obdobného zadání průměrně náročné 

 

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. 

Student navrhl koncept řešení plnící zadání práce, využil z části již hotové moduly, software modifikoval ze 
známých příkladů. Ovšem i přes tyto „zjednodušující“ kroky je na konci zařízení, které funguje a je 
v reprezentativní formě. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student se mnou konzultoval průběh práce a každá další schůzka ukazovala, že se v problematice začíná velmi dobře 
orientovat a osvojuje si principy samostatné práce. Toto je ještě lépe vidět v kontrastu prakticky nulových zkušeností 
studenta s návrhem aplikované elektroniky na počátku řešení práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student zvolil cestu, která vyžadovala nastudování velkého množství literatury a praktických příkladů, které, jak sám 
přiznává, na začátku řešení práce neměl. Volený text postrádá mnohdy klasický vědecko-analytický přístup a student řeší 
problém na základě obecně dostupných řešení z fór a internetu. Z tohoto důvodu jsou některé kapitoly ponechány bez 
hlubší optimalizační fáze (napájení, komunikace externí a vnitřní jednotky). Ovšem toto nijak nesnižuje kvalitu práce a staví 
ji spíše jako populárně vědeckou studii o možné realizaci řešení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje velké množství nepřesných vyjádření (levnější, více než hodinu,…). Čtenáři není předkládáno srovnání. Vždy 
se jedná o subjektivní názor studenta. 

 

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. 
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Počet literárních zdrojů je vzhledem k širokému záběru pochopitelný. Student trochu ignoruje vědecké 
publikace, ovšem u prakticky zaměřeného zadání je to pochopitelné. Zdroje jsou citovány v textu vhodnou 
formou. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentovi se podařilo navrhnout a zrealizovat zařízení, které kombinuje několik oblastí praktické elektroniky. Od 
senzorů fyzikálních veličin, přes komunikační rozhraní, mikrokontrolér, návrh softwaru, tvorba DPS a krabičky pro 
zařízení. I přes modulární řešení, které v mnoha částech práci zjednodušovalo, je výsledkem funkční meteostanice, 
které se nevyrovná mnohé komerčně dostupné řešení. Student dokázal velmi dobrou schopnost problém 
analyzovat, dohledat vhodné řešení a toto i realizovat. O problémech během řešení se zmiňuje i v jednotlivých 
kapitolách.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 24.8.2022     Podpis: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. v.r. 


