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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Integrace systémů měření a regulace v budovách 
Jméno autora: Bc. Martin Bílek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Václav Matz, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Honeywell spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce byla demonstrace návrhu a realizace systému MaR v reálné budově, návrhu a implementaci řídicího algoritmu 
pro různé technologie a integrace těchto technologií prostřednictvím protokolu ModBus. Výsledkem práce bylo vytvoření 
řídicích algoritmů pro vybranné technologie a provedení vzájemných integrací. Vzhledem k tomu, že se dnes již jedná o 
standardní systémy využívané v budovách a nejsou požadovány nestandardní integrace, hodnotím zadání jako lehčí.  

 

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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno. Student splnil všechny body zadání a ty v práci stručně popsal.   
 

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

Dle mého názoru byl zvolený postup řešení správný. Student patrně úzce spolupracoval s dodavatelem řídicího systému a 
navrhl řídicí algoritmy pro připojené technologie a jejich integraci. Větší část práce je věnována teorii. Dle popisu práce je 
možné pozorovat, že převážná část je věnována teorii, menší část praktické stránce. Nicméně zvolený postup pro splnění 
jednoduššího zadání byl zvolen správně. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Výsledná diplomová práce je na dobré odborné úrovni. Student uvedl detailní a rozsáhlý popis teoretických základů, 
některé z nich byly využity pro řešení práce. V práci jsou uvedeny odkazy na literaturu, jejíž výběr je správný a plně 
koresponduje se zaměřením práce. Vlastní část diplomové práce je celkem jasně sepsána. Z práce není bohužel jasné, zda 
navržené algoritmy a integrace byly prakticky ověřeny.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se nachází několik překlepů a nepřesností. Nicméně všechny důležité body jsou v práci jasně popsány a tvoří základ 
pro další řešení. Rozsah práce je na zvolené zadání až příliš rozsáhlý. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
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Pro řešení diplomové práce bylo vybráno celkem 10 pramenů odborné literatury. Kvalita pramenů se zdá být na výborné 
úrovni. Student správně citoval zdroje, jejich umístění by mohlo být někdy lépe uvedeno. Dle mého názoru jsou zdroje 
vybrány správně a citace jsou také korektní. 

 

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. 
Praktická část diplomové práce je sepsána stručně a přehledně, možná více bodově. V práci jsou správně popsány všechny 
důležité body odrážející zadání. Výsledek práce plně koresponduje se zadání. Vzhledem k tomu, že samotná práce nese 
název „Integrace systémů...“ postrádám v práci jistou komplenost integrací a technologií. Dle mého názoru by mohla být 
práce více komplexní a odrážet skutečné zadání reálných projektů. Taktéž v práci není zmíněný nadřazený systém. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce byla zaměřena na demonstraci návrhu a realizace systému MaR v reálné budově, návrhu a 
implementaci řídicího algoritmu pro různé technologie a integrace těchto technologií prostřednictvím protokolu 
ModBus. Součástí práce bylo sepsání řídicích algoritmů ke zvoleným technologiím. Student musel v práci prokázat 
schopnost naučit se využívaní neznámého programovacího prostředí a vytvořené algoritmy ověřit na provozu 
jednotlivých technologií. Jednotlivé kapitoly jsou správně členěné a správně na sebe navazují. Pouze teoretická část 
práce přesahuje doporučený rozsah, praktická část by mohla být více komplexní. Nicméně zadání práce bylo 
splněno. 

K práci mám pouze následující dotazy, které by bylo vhodné zodpovědět během obhajoby práce. 

Dotazy: 

1. Byl celý navržený systém otestován na reálné aplikaci? 
2. V práci jsou uvedeny integrace na úrovni řídicích systémů, bylo by možné tyto integrace navrhnout i na 

nadřazené správcovské úrovni? 
3. Kde se navržený a vytvořený systém nachází? Existuje vzdálený přístup, případně monitoring? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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