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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh inteligentního řízení rodinného domu na bázi WSN 
Jméno autora: Bc. Marek Stehlík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Měření 
Oponent práce: Ing. Václav Matz, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Honeywell spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k tomu, že zadání práce požaduje studium a práci s hardwarem a softwarem, považuji zadání práce za komplexní a 
tudíž mimořádně 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. 

Na základě předložené diplomové práce a v ní uvedených dosažených cílů lze jednoznačně konstatovat, že zadání diplomové 
práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student během řešení diplomové práce postupoval systematicky a patrně volil vždy takové postupy, které vedly k dosažení 
dílčích cílů. Postup řešení je tedy vynikající, hlavní cíl diplomové práce byl splněn. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Rozsah práce plně odpovídá zadání a stanoveným cílům práce. Jazykovou 
úroveň práce bohužel nemohu hodnotit, jelikož je sepsána v cizím jazyce. 

 

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. 
Výběr zdrojů použitých pro sepsání diplomové práce je relevantní a odpovídá zaměření práce. Všechny citace jsou uvedeny 
korektně.  
 

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. 
K diplomové práci nemám žádné zásadní připomínky a komentáře. Úroveň dosažených výsledků je skutečně unikátní. 
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V rámci celé diplomové práce a předchozích projektů byl vytvořen a zkonstruován komplexní řídicí systém s využitím 
bezdrátových senzorů. Tento systém byl nasazen v reálné aplikaci, která, přestože nyní běží v testovacím režimu, je 
kompletní. Student velice správně aplikoval teoretické poznatky a zkonstruoval systém, který se skládá z hardwarových 
komponent a programového vybavení. Experimentální zručnost studenta je prokazatelná a vyplývá z dosažených výsledků 
diplomové práce. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předložená diplomová práce uvádí návrh a praktickou realizaci komplexního systému pro řízení inteligentního 
domu využitím bezdrátové senzorové sítě. Diplomová práce je velice dobře strukturovaná. Student nejprve uvedl 
teoretický popis bezdrátových senzorových sítí a nodů (uzlů), které je možné v těchto sítích využít. Následně je 
v práci uvedeno seznámení s rodinným domem, ve kterém měl být zkonstruovaný systém nasazen. Hlavní popis je 
zde zaměřen na otopnou soustavu a zdroje, které měly být výsledným systémem řízeny. V dalším kroku se student 
zaměřil na specifikaci jednotlivých bezdrátových senzorů a možnosti měření vybraných veličin. Velice kladně 
hodnotím detailní popis a úvahu při výběru zařízení a komponent pro měření a snímání. V dalších kapitolách je 
následně popsána praktická realizace diplomové práce. Zde student opět popsal strukturovaný přístup 
k experimentům, které během realizace samotné práce prováděl. V závěru diplomové práce jsou uvedeny všechny 
dosažené cíle, včetně praktické realizace jednotlivých bezdrátových senzorů, samotné řídicí jednotky a vytvoření 
programového vybavení, které je vzdáleně přístupné. Celý navržený a zkonstruovaný systém je nasazen na 
popsaném domě a v současné době systém běží v testovacím režimu. V neposlední řade, je nutné pozitivně 
ohodnotit provedenou finanční analýzu celého systému a porovnání s komerčně dostupnými systémy.  

Diplomová práce je velice pěkně sepsána a odborná stránka práce dosahuje vysoké úrovně. K práci nemám žádné 
zásadní připomínky, pouze několik zvídavých dotazů.  

 

1. Setkal jste se během studia a prohledáváním dostupných zdrojů s pojmem Deep Mesh Network? Mohl 
byste popsat rozdíl oproti komunikaci využité v diplomové práci? 

2. Bylo by možné během obhajoby diplomové práce ukázat některé komponenty systému a uvést 
praktickou ukázku vytvořené aplikace?  

3. Můžete, prosím, sdělit vlastní názor nasazení WSN v rodinných domech?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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