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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 
Oponent práce: Pavel Pačes (doc. Ing. Ph.D.) 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je seznámení se se systémy řízení žaluzií, Google Home, IoT a solárního napájení. Student má analyzovat 
existující systémy a realizovat vlastní prototyp. Na bakalářskou práci hodnotím zadání jako náročnější. 

 

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. 

Zadání je v práci splněno. Představoval bych si, že prototyp zařízení bude vypadat profesionálněji, rešerše že bude 
obsáhlejší a technické řešení dotažené k dokonalosti.  

 

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

Již v zadání je navrženo ESP32 a Google Home jako prostředky k splnění zadání. Tj. student použil doporučené.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na výborné technické úrovni. Autor využívá jen online zdroje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez problémů. 

 

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 pouze online zdroje na eshopy, online dokumentaci a populárně-naučné články. Všechny převzaté obrázky 
jsou řádně citovány. Vzhledem k zadání to asi jinak nemohlo dopadnout.  

 

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. 
Viz dole.  
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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. 
 

Rešerši v práci považuji za nedostatečnou. Myslím, že by bylo možné najít více podobných zařízení. Dále bylo možné 
zpracovat rešerši i na jiné systémy, než je ESP32. Modelářské servo nepovažuji za vhodný prostředek pro motorizaci 
žaluzií. Autor velmi pěkně popisuje napojení svého řešení na Google Home. Finálně je výsledné zařízení složené 
z několika hotových modulů. Finální produkt bakalářské práce je rozpracované zařízení přilepené páskou 
k upravené žaluzii. Mrzí mě, že autor nerealizoval metodu šetření energie a uspávání procesoru. Z hlediska finálního 
stavu zařízení a nedořešenému konceptu šetření energie hodnotím práci stupněm B.  

Studentovi pokládám následující otázky: 

• Jak máte vyřešenou zpětnou vazbu o pohybu žaluzií? Co se stane, když se žaluzie zasekne?  

• V případě, že byste použil obecný servomechanismus a měl z pohybu dostávat informaci o poloze žaluzií, 
jak byste to realizoval? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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