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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kartový přístupový systém 
Jméno autora: Viktor Bohuněk 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Teplý 
Pracoviště oponenta práce: Katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obtížnost zadání záležela na konkrétní cílové aplikaci této práce. Vzhledem ke studentem  vytyčeným cílům, tedy 
aplikaci na studentských kolejích, kde se plánuje aplikace v řádu desítek až stovek přístupových míst, a 
univerzálnosti systému hodnotím toto zadání jako náročné. 

 
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. 
Vzhledem ke komplexnosti práce a náročnosti začlenění do stávajících systémů považuji dosažené výsledky jako 
dostatečné pro splnění zadání, i když se některé části nepodařilo realizovat a bude potřeba provést řadu úprav. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup považuji z celkového pohledu za správný, i když bych měl několik výhrad. Jak sám autor zmiňuje, 
problémem je nedostatečné dimenzování napájecí části, které mělo být lépe odhadnuto. Dále by stálo za zvážení 
použití čtečky karet podporující bezpečnější variantu karet Mifare, aby bylo možné po odstranění všech problémů 
dodržet všechny požadavky normy ČSN EN 60839-11-1. Také absence detekce sabotáže, či přidání tlačítka 
nahrazujícího vnitřní čtečku mi nepřijde jako příliš náročné a nerealizovatelné se stávajícím HW i za cenu přidání 
univerzální DPS s několika součástkami, aby se dala otestovat funkčnost před výrobou druhé verze prototypu. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsem našel pouze minimální množství chyb a překlepů. Našel jsem dva chybné odkazy na tabulku, jeden 
se odkazuje na tabulku 4.1.4 (správně má být 4.1) a druhý odkazuje na tabulku 4.3 (správně má být 4.2). Nadpisy 
tabulek se uvádí nad tabulkou. Dále bych vytknul místy nadužívání cizích výrazů, ačkoliv lze použít české, např. 
„poskytuje maximální integrovatelnost“. 
V práci bych dále uvítal více obrázků, zejména v praktické části, kde my chybí fotografie realizovaného prototypu.  
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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. 
Autor používá různorodé zdroje, jejich charakter a množství odpovídá praktické bakalářské práci. Odkazy na 
použitou literaturu jsou v práci přehledně uvedeny a nenašel jsem žádný případ porušení citační etiky. 

 
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. 
Autor práce si dal za úkol navrhnout a zkonstruovat prototyp zařízení, které by bylo možné začlenit do stávajících 
el. systémů budov, přinášející funkci správy přístupu do místností/objektů. Práce je svým rozsahem a cílem splnit 
požadavky norem ČSN EN 60839-11-1 a ČSN EN 60839-11-2 náročná a nepodařilo se tak splnit všechny tyto 
požadavky. Podařilo se však zkonstruovat a otestovat funkční prototyp dle zadání bakalářské práce a vhodnými 
úpravami lze dalším pokračováním na této práci dosáhnout vytyčených cílů. 

 
 
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. 
 
Oceňuji odvahu autora pustit se do náročnější cesty splnění zadání. Je vidět, že student věnoval práci velké množství 
času a řešil řadu problému spjatých s prakticky zaměřenou prací. Z mého pohledu by bylo vhodnější zvolit 
jednodušší řešení s dřívějším termínem realizace a na základě měření a testování navrhnout druhou verzi, ve které 
by bylo možné již odstranit větší množství nedostatků. 
  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1) Co vás vedlo k použití konkrétní čtečky a jak náročné by bylo použití čtečky podporující bezpečnější 
variantu standardu ISO/IEC 14443? 

 
 
 
 
Datum: 3.6.2020     Podpis: 
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