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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řídicí systém pro zahradní bazén 
Jméno autora: Bc. Jan Stejskal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Máša, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra teorie obvodů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání předpokládá návrh procesorového systému, s připojenými čidly a akčními členy a samozřejmě příslušný ovládací 
software. Náročnost zvyšuje požadavek na to, že systém by měl být umístěn ve venkovním prostředí. 
 

Splnění zadání splněno 
 

Body, požadované v zadání práce, byly splněny. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Student pravidelně docházel na konzultace, samostatně navrhoval další kroky řešení. V některých případech tato 
samostatnost ale vedla k hledání poněkud netradičních, a komplikovaných způsobů řešení. Příkladem může být například kód 
pro převod datového typu float na pole bytů na straně 39.    

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Jedná se o prakticky zaměřenou práci. Výsledkem je realizované zařízení, funkční. Při realizaci zařízení se diplomant snažil o 
maximální využití komerčně dostupných bloků, ať již modulu Arduino Nano, relé, či zdrojů. Kvalita těchto bloků se liší a 
mohou se stát jedním ze slabých míst celého zařízení. Např. elektrolytické kondenzátory, dotýkající se chladičů u spínaného 
měniče na straně 37 mohou mít takto sníženou životnost. Z praktického hlediska není dostatečně vyřešena ochrana zařízení 
před přepětím, které může vzniknout při bouřkách. Pokud by mělo být toto zařízení někdy v budoucnu dovedeno do 
komerční podoby, bylo by nezbytné tyto nedostatky dořešit. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 
Rozsah práce je odpovídající diplomové práci. Předložená práce je na poměrně dobré jazykové úrovni. Zde jsem měl během 
psaní práce poměrně mnoho připomínek. Řadu problémů se podařilo opravit, přesto by zde byl prostor pro zlepšení. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Zdroje jsou v textu citovány korektně, výběr odpovídá charakteru práce. V seznamu použité literatury je v případě prvního 
zdroje použit jiný styl zápisu, nežli u ostatních. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 
Zpracování vlastních hardwarových modulů hodnotím jako dobré. Kromě toho je výsledkem práce také programové 
vybavení pro mikrokontroléry a Raspberry Pi. S jazykem C se student poprvé setkal v předmětu Mikroprocesory a 
mikropočítače, kromě toho musel zvládnout následující jazyky a technologie: Python, PHP, csc, AJAX, se kterými se dosud 
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nesetkal. Diplomant tedy prokázal schopnost učit se novým věcem a ty úspěšně aplikovat v praxi. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Výsledkem práce je funkční vzorek zařízení, které splňuje všechny body uvedené v zadání. Z praktického hlediska by 
nicméně bylo vhodné dořešit ochranu zařízení před atmosférickým přepětím a zvážit teplotní stabilizaci elektroniky 
čidel. Diplomant byl aktivní a samostatný, zejména v softwarové části musel zvládnout několik pro něj nových 
programovacích jazyků a technologií. Ačkoli pravidelně konzultoval, občas pracně vymýšlel nestandardní řešení 
namísto toho, aby se jednoduše zeptal, zda již řešení problému neexistuje (jako např. v části „aktivita“ již zmíněný 
převod datového typu float na pole bytů). Připomínky jsem měl k jazykové úrovni, během psaní práce se ale 
podařilo kvalitu textu podstatně zlepšit. Vzhledem k uvedenému:   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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