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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Monitorovací jednotka prostředí s Wi-Fi rozhraním 

Jméno autora: Milan Zongor 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Měření 
Oponent práce: Jan Včelák 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT UCEEB 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

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. 

Student splnil zadání práce v plném rozsahu. 
 

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

Zvolená platforma se perfektně hodí k realizování zadaného úkolu. I ostatní komponenty jsou voleny vhodně a celkově 
splňují požadavky zadání práce. 

 

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. 
Odborná úroveň práce prokazuje velmi dobré znalosti studenta z oblasti návrhu elektroniky a zkušenosti s návrhem 
plošných spojů i komunkačních rozhraní. Práce zahrnuje kompletní naávrh HW i firmware senzoru a vyžaduje i znalost 
základních webových technologií. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána ve slovenském jazyce. Formální i jazyková úroveň pokud mohu soudit je velmi dobrá. 

 

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 používá dostupné zdroje, především dostupné na iunternetu. Nástroje dostupné pro platformu ESP32 i fóra 
poskytují dostatečné množství informací pro vývoj senzorových řešení využívajících IoT. Zdroje obrázků a informací jsou 
koretně citovány.  

 

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. 
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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. 
Práce představuje komplexní návrh platformy pro monitoring kvality vnitřního prostředí. Student při práci využil znalosti a 
zkušenosti nejen s návrhem HW volbou vhodných komponent ale i zkušenosti s návrhme Firmware pro procesor ESP32, 
student nastudoval i komunikaci s LCD displejem kde jsou zobrazovány aktuální měřené hodnoty. Zároveň jsou hodnoty 
zobrazeny na webserveru zařízení. Komplexita návrhu prokazuje široké spektrum znalostí studenta a jeho schopnost 
prakticky realizovat elektroniku i firmware zařízení. Přesnost měřených veličin není ověřena sronáním s referenčním 
senzorem čili nelze usuzovat na kvalitu poskytovaných informací. Nicméně práce tvoří velmi dobrý základ pro další vývoj a 
vylepšení.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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