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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Komunikační moduly pro senzorové sítě
Jméno autora: Štěpán Remeš
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra počítačů
Oponent práce: Ing. Pavel Hospodář
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, FS

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání bakalářské práce je zaměřeno na výběr vhodného modulu pro bezdrátové sítě a jeho použití pro senzorové sítě.

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.

Práce je rozdělena do tří hlavních bloků. Velká část práce se zabývá rešerší a popisem principu senzorových sítí, systémů pro 
detekci pohybu. V poslední části je popsán návrh a realizace nového systému.

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

Zvolené řešení navazuje na předchozí práce s využitím modernějších a energeticky úspornějších komponent. Postup řešení 
je zvolen správný.

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

V práci byly částečně použity poznatky z odborných předmětů a částečně z literatury.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Grafické zpracování předkládané bakalářské práce je uspokojující. V textu se občas vyskytují nevhodné tvary slov, překlepy a 
především je předkládaná práce psaná v první osobě, což je v bakalářské práci nepatřičné.

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
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.

Seznam citované literatury je až příliš dlouhý. Citování je nevhodné a pro další potřeby nepoužitelné (viz. seznam literatury 
na konci kapitol).
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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.

V práci je popsán návrh a realizace komunikačního modulu pro senzorovou síť. Byla otestována a prokázána jeho funkčnost 
a provedeno několik základních kalibrací. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Vypracovaná práce je přehledně řazena od rozboru problematiky až po realizaci elektroniky. Jednotlivé kapitoly 
dostatečně popisují danou oblast. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře.

Datum: 5.6.2018 Podpis:




