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Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je spíše lehčí, odpovídá běžně řešeným problémům v technické praxi. 

 

Splnění zadání nesplněno 
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 vykazuje chyby v řešení bodu číslo 2 (viz dále) a bod číslo 5 je řešen pouze z části (chybí srovnání vlastností a 
ekonomická rozvaha) 

 

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

V práci chybí většina analytických úkonů. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce obsahuje hrubé chyby v oblasti tepelného návrhu a popisu zabezpečení systému. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má odpovídající úroveň, rozsah práce je po obsahové stránce nedostatečný. 

 

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. 
Uvedené citace jsou v rozporu s citační normou. Tato výtka se týká především internetových zdrojů. 

 

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 zručnost i apod. 
Viz celkové hodnocení práce. 
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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. 

Zadání práce sestávalo z 5 bodů, 

1) Provést analýzu dostupných způsobů řešení identifikačních systémů pro evidenci přístupu do chráněného 
prostoru. Zde student věnuje identifikačním systémům celkem 2 odstavce. Dále se pak věnuje jednotlivým 
typům identifikace, kde stručně popisuje jednotlivé komponenty. Bohužel místo analýzy bezpečnosti, 
technických vlastností a odolnosti vůči napadení, většinu kapitoly tvoří nedůležitá schémata (Obrázek 1.2), 
fotografie hotových výrobků v životní velikosti (Obrázek 1.3), obrázky s obtížně čitelným detailem (Obrázek 1.7) 
a graficky nekvalitní (zvětšené) fotografie (Obrázek 1.12). Kapitola 1 nepojednává o analýze identifikačních 
systémů (není zde ani jedno schéma systému, natož jeho popis). 

2) Zvolit optimální variantu a uvažovat řešení pro počítačovou učebnu. Kapitola, či jen podkapitola s názvem 
„Volba optimální varianty“ se v práci nevyskytuje. Práce ani v jinak nazvaných kapitolách tento problém neřeší. 

3) Navrhněte a realizujte… Vlastní návrh je pravděpodobně v kapitole 2.1.2. Vzhledem k požadavkům na 
minimalizaci ceny je tento návrh silně neefektivní. Řešení s obdobnou funkcionalitou lze realizovat (v případě, 
že se budeme držet stejně jako student v rozsahu prvků dostupných na Aliexpress.com) pouze pomocí WiFi 
modulu ESP8266, čtečky MFRC522, tříbodového stabilizátoru 3,3V, „logic-gate“ tranzistoru a několika LED + 
několik R, C, D součástek. Jako zbytečná se jeví celá konstrukce s mikroprocesorem STM32F103C8T6 a budičem 
TC4427ACOA a 8 MHz krystalem a to  z důvodu, že ESP8266 v režimu NODE MCU dokáže obsloužit jak 
komunikaci se čtečkou, tak signalizační LED a silový výstup. Použití vhodného MOSFET tranzistoru pak eliminuje 
potřebu budiče. Samotný návrh pak obsahuje další hrubé chyby. V případě použitého tříbodového stabilizátoru 
je chybný výpočet oteplení (str. 23), respektive student vypočtenou hodnotu oteplení nazývá teplotou 
přechodu a chybně tak konstatuje dostatečnost volby použité součástky. Dále je chybně navržen plošný spoj 
v oblasti WiFi antény modulu ESP. 

4) Vytvořte GUI pro správu databáze. Vytvořené GUI vypadá funkčně, jedná se o jedinou část práce, ke které 
nemám výraznější výhrady. Snad jen fakt, že GUI neřeší nastavení WiFi sítě v jednotlivých klientských čtečkách, 
což evokuje podezření, že síťové heslo a SSID musí být součástí SW v STM32, což lze považovat za hrubou chybu 
návrhu SW systému. Samotný systém pak nevyužívá žádných pokročilých funkcí zabezpečení přenosu dat. 

5) Zhodnoťte dosažené výsledky a proveďte ekonomickou rozvahu zvoleného řešení a srovnání vlastností 
s komerčně dostupnými výrobky. Student vůbec nevypracoval srovnávací analýzu, a nazývat obsah strany 45 
ekonomickým zhodnocením, lze považovat za nepovedený vtip. 

 Práce obsahuje mnoho chyb a některé body zadání nejsou dostatečně splněny. Celkově práce vyznívá jako 
podprůměrná práce bakalářská, nikoliv diplomová.  V případě, že student správně a úplně zodpoví následující 
otázky: 

1) Opravte závěry výpočtu na straně 23 (výpočet oteplení tříbodového stabilizátoru), provedené opravy 
zdůvodněte a definujte rozsah pracovních teplot vámi navržení čtečky. 

2) Ve své obhajobě proveďte ekonomickou rozvahu, tak jak požaduje zadání vaší práce a doplňte chybějící 
srovnání konkurenčních výrobků. 

3) Proč bylo nutné, ve vašem systému použít CPU STM32F103C8T6, když WiFi modul disponuje dostatečnou 
HW i SW kapacitou pro plnění úloh systému? A jaké chyby jste se dopustil při návrhu DPS v oblasti WiFi ? 

lze předloženou závěrečnou práci hodnotit klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

V opačném případě s lítostí musím komisi doporučit předloženou práci studentovi vrátit k přepracování. 
 
Datum: 3.6.2019     Podpis: 
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