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Další připomínky k bakalářské práci: 
Cílem bakalářské práce bylo popsat fenomén internetu věcí (Internet of Things) a jeho aplikace 
se zaměřením na skladování. Jedná se tedy o rešeršní práci, která si neklade za cíl přinést nový 
poznatek jako takový, což je však u bakalářské práce v pořádku. Problematika IoT je značně 
rozsáhlá a prochází neustálým rychlým vývojem, což studentovi ztěžovalo její uchopení. 
O rozsáhlosti této problematiky také vypovídá také větší počet použitých zdrojů (75), byť jeden 
z nich je Wikipedia. Kladně hodnotím studentovo zaujetí pro téma, iniciativu a ochotu práci dle 
možností pravidelně konzultovat, byť v závěrečné fázi psaní se práci z rodinných důvodů 
nemohl naplno věnovat. Práce by mohla projít ještě jednou iterací a korekturou, avšak 
studentovo nasazení bylo příkladné a proto jsem se rozhodl pro celkové honocení B – velmi 
dobře.    
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