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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Priame porovnanie IoT technológií dostupných v ČR 
Jméno autora: Jerguš Hlavatý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Vedoucí práce: Ing. Ján Tomlain 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta elektrotechnická (FEL), Katedra měření  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadanie práce považujem za priemerne náročné. Práca sa skladá z nenáročnej rešeršnej práce a následného návrhu HW 
platformy s jednočipovým mikrokonktrolérom, ktorý je možné považovať za úlohu primernej náročnosti.  

 

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. 

Študent splnil zadanie v celom svojom rozsahu. P. Hlavatý sa úvode venoval rešeršnej časti IoT technológii v ČR a následne 
návrhu HW, ktorý poskytol možnosti priameho porovnania jednotlivých technológií.  Drobné nedostatky by som vytýkal 
v závere práce, kde z časovej tiesne nebol oživený GPS modul. Tiež jednotlivé testy merania spotreby neboli 
zautomatizované. Na základné porovnanie technológií to ale nemalo zásadný vplyv. 

 

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. 
Prácu študenta je možné hodnotiť ako prácu samostatnú. Čo považujem za základný problém je termínová disciplína. 
Niektoré termíny jednotlivých výstupov práce sme museli nastavovať niekoľkokrát. Spomínané odsúvanie niektorých úloh 
vytvorilo v závere práce časovú tieseň, ktorú študent však pomerne dobre zvládal. Riešenie práce s vedúcim pravidelne 
konzultoval. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Študent počas svojej BP aktívne pristupoval k osvojovaniu nových znalostí. P. Hlavatý sa aktívne naučil používať návrhový 
systém Altium Designer, ktorý patrí medzi špičkové svetové návrhové systémy. Dobre sa orientoval pri výbere súčiastok, 
ktoré boli potrebné pre konštrukciu výsledného HW prototypu. Rezervy jeho odbornosti vidím ako vedúci práce pri 
programovaní FW pre 8 bitový mikrokontrolér. Treba si však uvedomiť, že takmer všetky odborné postupy boli pre študenta 
nové (návrh SCH, PCB, knižnice súčiastok, nákup súčiastok), celkovo teda považujem odbornú úroveň za veľmi dobrú 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce pôsobí v niektorých častiach nekonzistentne, nájdu sa aj vety s ťažko pochopiteľným významom. Grafická úprava 
tabuliek je na priemernej miestami až podpriemernej úrovni bez uvedenia jednotiek a akéhokoľvek zvýraznenia. Študent by 
mal v budúcnosti zapracovať na zručnostiach s vybraným typografickým nástrojom. V práci je tiež niekoľko prázdnych miest, 
ktoré by bolo možné eliminovať lepším usporiadaním obrázkov a ostatných textov.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Referencie v závere práce pôsobia rozhádzaným dojmom. Niektoré referencie sú neúplné napr. [4]. Naopak cením si snahu 
študenta o citovanie všetkých použitých zdrojov. Toto považujem za korektný postup, ktorý si študent osvojil už pri tejto 
svojej prvej záverečnej práci. 

 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Pán Hlavatý splnil zadanie práce v celom svojom rozsahu, avšak niektoré drobné podúlohy v rámci zadania boli 
v dôsledku časovej tiesne skrátené, čo však nijak neovplyvnilo hlavný ciel práce, ktorý bol naplnený. V odbornej 
stránke je vidno, že sa študent dostáva postupne do jednotlivých technických prác, ktoré s návrhom HW a analýzou 
problematiky súvisia. Popri samotnej práci na BP sa naučil ďalším zručnostiam, ktoré určite do budúcna zúročí.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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