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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název bakalářské práce: 

Domácí meteostanice z přípravku Digilent Nexys 4 

Jméno a příjmení bakalanta: 

Pavel Gregar 

Jméno a příjmení oponenta bakalářské práce: (včetně titulů a pracoviště) 

Ing. Michal Pravda  

1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 

   velmi vysoká 
   vysoká 

 

   průměrná 
   podprůměrná 

 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   úplně 
   částečně 
   nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 

Následující strana 
 

10) Připomínky k práci*: 

Následující strana 
 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci*: (budou zodpovězeny při obhajobě) 

Následující strana 
 

Doporučení k obhajobě:    doporučuji    nedoporučuji 

Klasifikace bakalářské práce: 

   A – výborně (1,0)    C – dobře (2,0)    E – dostatečně (3,0) 

   B – velmi dobře (1,5)    D – uspokojivě (2,5)    F – nedostatečně (4,0) 

Datum: 19.1.2015 Podpis: 

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická 
Katedra telekomunikační techniky 
Praha 6 – Dejvice, Technická 2, 166 27 
tel: 224352100 nebo 224352103 



Doplnění k bodu 9 (Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce): 

Bakalářská práce se zaměřuje na obsluhu vstupních a výstupních periferií pomocí jazyka 
VHDL a je realizována na vývojovém přípravku Nexys 4. Studentovi se podařilo 
realizovat připojení několika teplotních senzorů a senzorů vlhkosti přes různé typy 
přenosových sběrnic. Výsledky měření z jednotlivých čidel jsou zobrazovány na displeji 
a je možné je přenášet do PC, kde byl vytvořen speciální program pro zobrazení a 
ukládání dat. Úvod práce je zaměřen na popis jednotlivých čidel a praktická část 
důkladně popisuje komunikaci a funkci jednotlivých modulů a ukazuje naměřené 
výsledky, které se dají porovnávat s komerčními meteostanicemi. Využitelnost práce je 
velice dobrá. 

Doplnění k bodu 10 (Připomínky k práci): 

Bakalářská práce byla vypracována podle zadání a splňuje všechny povinné náležitosti. 
Práce by mohla být z důvodu větší přehlednosti doplněna o stavové diagramy, které 
nejsou uvedeny u všech popisovaných bloků.  

Doplnění k bodu 11 (Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)): 

V bakalářské práci v části 4.1.14 Submodul transmitContoller je popsán způsob přenosu 
dat po sériové lince. Je uvedeno, že data jsou oddělena středníkem, ale chybí zde popis 
přenášené datové struktury. Je k těmto datům přidávána nějaká identifikace? Je při 
přímém čtení z portu v textovém režimu jasné, co jaké číslo znamená? Pokud ne, tak co 
je potřeba udělat, aby bylo možné data odesílat například ve struktuře 
„Teplota1=číslo;Teplota2=číslo;Vlhkost1=…” aby nebylo nutné použít vytvořený 
program? 

 


