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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: diplomová 
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Oponent práce: Doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT FEL K13138 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější pro větší rozsah potřebných prací. Zadání zahrnuje realizaci systému se senzory 
s bezdrátovým připojením, včetně potřebného firmware a obslužného software 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Jak konstatuje i sám autor práce, firmware není dokončen. Dále není jasné, zda byla vytvořena knihovna zmíněná v zadání 
a zda se povedlo zprovoznit odporovou metodu měření vlhkosti.  

 

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

Postup řešení je po odborné stránce správný, po stránce koncepčně-organizační sám autor přiznává pochybení, která vedla 
ke zdržení, např. volba kontroleru. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborně je dokončená a fungující část práce zdařilá, kromě vlastní funkce a nízké spotřeby student komplexně řešil 
v návrhu i otázky elektromagnetické kompatibility, tepelného ovlivňování analogové části senzoru apod. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je na dobré úrovni, obsahuje malé množství překlepů a typografických chyb, např. jednotky italikou, některé 
grafy jsou velmi špatně čitelné pro nevhodnou velikost písma. 

 

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. 
 

 

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. 
 

Otázka: Jak jste postupoval při hledání příčiny nefunkčnosti odporového měření vodivosti a proč nebyl výsledkem 
úspěch, (viz „unsuccessful debugging“ na str. 57)? 

 

Student prokázal, že je schopen komplexně řešit návrh systému s bezdrátovými senzory s nízkou spotřebou a 
integrovat hardware se softwarem na úrovni mikrokontroleru, komunikace a nadřazeného systému. Bohužel 
podstatná část práce nebyla dokončena. 

 

Předloženou závěrečnou práci proto hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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