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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí 

Jméno autora: David Žaitlík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Měření 
Vedoucí práce: Jan Včelák 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT- UCEEB 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Student navrhl senzor dle zadání. Praktické ověřeníní funkčnosti senzoru bylo provedeno pouze orientačně v omezené míře, 
ověření komunikace s kombinací více senzorů ve vytvořené lokální síti chybí.  
. 

Vložte komentář. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně. Některé problémy mihly být řešeny rychleji a lépe kdyby komunikoval s členy teamu, který 
má větší zkušenosti s návrhem obdobných řešení. 

 

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. 
Student využil znalosti a zkušenosti s návrhem elektroniky a plošných spojů a komunikačních technologií i některé 
zkušenosti z laboratoří UCEEB týkajících se návrhu nízkoenergetickcýh senzorových zařízení s bezdrátovou komunikací .  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána anglicky. Text obsahuje typické nešvary „česky psané angličtiny“. Přesto je z hledsiska budoucího uplatnění 
studenta velice přínosné diplomovou práci psát v anglickém jazyce i přes řadu chyb. Je to studentův první rozsáhlejší 
anglický text a proto je nutné omluvit některé nedostatky. 

 

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. 
Student řádně citoval zdroje informací i části kterých není autorem. Práce navazuje na již běžící projekt vývoje senzorů pro 
měření vlhkosti dřevěných materiálů.  

 

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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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Až na malé vyjímky se studentovi podařilo splnit zadání práce. Student pracoval samostatně. Při častějších 
konzultacích, by některé problémy, které se během řešení vyskytly mohly být řešeny rychleji a lépe. Zklamáním 
byla část praktického ověření funkčnosti senzoru, která byla provedena pouze částečně bez hlubší analýzy. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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