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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Regulace parametrů prostředí v domácnosti 
Jméno autora: Jan Zmatlík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Teplý 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 provedl návrh koncepce systému a obvodového zapojení včetně desek plošných spojů (dále jen DPS). Návrh 
realizoval nejprve prostřednictvím univerzálního vývojového kitu a poté senzorovou část doplnil o vlastní řešení na navržené 
DPS. Bohužel z důvodu aktuální nedostupnosti některých součástek a nedostatku času se již nepodařilo i zbytek systému 
nahradit vlastní osazenou DPS. Vzhledem k tomu, že univerzálním kitem bylo možné plně nahradit použití vlastního návrhu, 
nepovažuji toto provizorní řešení za zásadní nedostatek. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 pracoval převážně samostatně. Plánované činnosti na bakalářské práci se mnou konzultoval a informoval mě o 
případných problémech a aktuálním stavu, i když někdy s delší prodlevou. 

 

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

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je odpovídající bakalářské práci. V textu se vyskytuje několik gramatických chyb a překlepů (např. optimalizace 
sebou přináší, číslo místo čidlo, …). Na str. 11 student přehlédl automaticky vložený chybový komentář. Číslování a popisy 
obrázků se umísťují pod obrázky. Studentovi bych také vytknul použití některých anglických výrazů, které lze vyjádřit 
v českém jazyce (code review, finální build, …) a některých méně vhodných výrazů jako komunikace skrz sběrnici, apod. 

 

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. 
Student ve své práci použil 26 informačních zdrojů. Množství a charakter použitých zdrojů hodnotím jako odpovídající 
bakalářské práci. Odkazy na jednotlivé zdroje jsou přehledně umístěny v textu a neshledal jsem žádné porušení citační etiky. 
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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. 
Z práce je patrné, že student postupoval systematicky a jednotlivým částem práce věnoval patřičnou pozornost. Největší 
problém bych spatřoval ve špatném odhadnutí časové náročnosti jednotlivých částí práce, kdy se student možná až příliš 
detailně věnoval rozpracování návrhu systému a struktury obslužného firmwaru mikrokontroléru, který chtěl mít co nejlépe 
navržen. Ve výsledku mu pak nezbyl dostatek času na vlastní realizaci, což vlivem aktuální nedostupnosti některých 
součástek vedlo k osazení a oživení pouze jedné studentem navržené DPS. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Rád bych ocenil přístup, snahu a samostatnost studenta při řešení této práce. Bohužel vlivem špatného časového 
rozvržení se nepodařilo vše dokončit dle předpokladů. S přihlédnutím k přístupu, ale i uvedeným nedostatkům  

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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