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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Smart systém řízení pro žaluzie 
Jméno autora: Tomáš Bedrník 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček. Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo sestrojit prototyp ovládacího modulu žaluzií napojeného na ekosystém Google Home. Práce zahrnuje část 
praktickou (návrh zapojení, mechanické prvky) a programovací (tvorba ovládacího softwaru, spolupráce s Google Home).  

 
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. 
Z pohledu jednotlivých bodů zadání bylo vše splněno, studentovi se podařilo navrhnout a sestrojit celek, který 
splňuje funkční požadavky. Původně plánovaná plná integrace do těla běžných žaluzií byla nakonec po dohodě 
se studentem nerealizována z důvodu nestandardního provedení náhonu u různých výrobců. Výsledný produkt 
je spíše vhodné považovat za proof-of-concept realizaci. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 několikrát se mnou konzultoval postupy v práci, při návrhu a realizaci byl plně samostatný, iniciativní přístup 
k řešení vzniklých problémů a manuální zručnost.  

 
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. 
Práce je cílena primárně na ukázku aplikace minimodulů s mikrokontrolérem vhodným pro IoT a napojením na komerční 
ovládací platformy. Student si dovedl vyhledat relevantní zdroje informací. Vstupní teoretická kapitola s rozborem 
možných platforem poněkud splývá s kapitolou o vybraných komponentech pro navržené řešení. Rozsahem velmi krátká 
tematicky rozborná kapitola typu state-of-the-art je až součástí závěru. Z pohledu specializace studenta byl hlavní důraz 
kladen na softwarovou část práce, kde je vidět silná stránka autora, který musel řešit jak vnitřní software modulu, tak jeho 
napojení na externí databázi přes MQTT server a také napojení na platformu Google Home. Hardwarové části práce jsou 
spíše doplňkové a autor proto využil hotové moduly. Cílem práce nebylo prvotně (i když by to bylo jistě přínosem) 
kompletní návrh i HW částí např. z pohledu tvorby DPS. Student implementoval i základní algoritmus pro optimalizaci 
spotřeby. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána přehledně, dělení na kapitoly je logické a prokládané komentovanými výpisy kódu a obrázky. Jazyková 
úroveň běžná pro tento typ prací. Rozsahem je práce skromnější. Možná z důvodu kratších analyzačních kapitol, ovšem 
tato aplikační oblast je tak specifická, že v podstatě student hlavní konkurenční řešení na trhu našel a jejich klíčové 
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parametry popsal. Z hlediska formálního obsahuje práce pár zanedbatelných chyb (např. chybějící mezera mezi číslem a 
fyzikální veličinou). 

 
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. 
Teoretická tvrzení jsou podložena dostatečným množstvím citačních zdrojů, které jsou v textu vhodně 
referovány. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Student navrhl koncept a fyzickou realizaci prototypu zařízení pro automatizaci ovládání žaluzií, které je napojena 
na ekosystém Google Home. Hlavní přínos práce vidím v komplexnosti celého postupu návrhu pokrývajícího 
teoretickou a praktickou část podloženou silnou stránkou návrhu obslužného softwaru. Zařízení je dostupné 
v demoverzi na modelu okna a z pohledu uživatele plně funkční a připravené k nasazení do provozu. Malou výtku 
mám k finální formě samotného zařízení, které není moc reprezentativní, ovšem jak již bylo zmíněno výše, bylo 
k tomuto přistoupeno po dohodě se mnou jako vedoucím práce. I přes opravdu zanedbatelné nedostatky hodnotím 
předloženou práci jako úspěšnou a hodnotím ji klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 1.6.2020     Podpis: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. 


