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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je složitější, protože se jedná o generalizaci poměrně težké úlohy a to sjednocení přístupu k IOT zařízením. 
Každý výrobce a zařízení toto rozhraní má jiné a neexistuje společný standard. Integrace obecne u nekompatibilnich 
systemů je velmi problematická a tato práce do teto problematiky spadá. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Práce obsahuje veškeré kapitoly které sw práce má mít. Vyzdvihl bych zde duležité a to analýzu a implementaci. Analýza by 
se mohla věnovat i zahraničním produktům a nevěnovat veškerou pozornost na produkty z ČR (zde má IOT obor menší 
zastoupení než ve světě). Nicméne prudkty YeeLight a Philips jsou dobře popsány.  
 
Implementace tedy není zcela obecná ale obsahuje řešení pomocí abstraktních tříd. Například abstraktní třída 
DeviceController je důležitá. (design pattern Facede) Samotné technikcé implementace se nachází v třídách 
YeeLightController a Philips Controller. V případě rozšíření lze jen dodat třídu s danými metodami. 
DeviceApi vychází ze stejného principu a je určeno pro žárovku, kameru, domovni zvonek, termostat a jiné. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 byl při řešení práce v některých fázích semestru aktivnější a v jiných méně. Určitou roli hrála i situace s covid 
karanténou a přechodem na remote výuku. Student je schopen samostatné tvůrčí práce.  

 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student se věnoval popisu méně důležitých oblastí, jako je popis jazyku Kotlin nebo aplikace Android a její struktury. 
Analyza dane problematiky neni zcela jednoducha a v CR prostredi neni tolik vhodnych zdrojů. 
Tudíž do analytické části by bylo vhodné dát i světovou rešerši i bez možné implementace na daném zařízení. Analýza by 
mohla být větší jak je uvedeno v kapitole  splnění zadání. 
V 4. kapitole student správně zvažuje možnosti technologií, které může použít pro databázi a pro networking. Tato část se 
mi libí.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah textu je dostatečný. Práce by mohla být napsána formálněji, např. bez použití slov „zabít“. Práce neobsahuje velké 
gramatické chyby. 
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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. 
Celá práce je řádně ocitována. Práce s literaturou a přehled literatury jsou v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi. 

 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce zkoumá způsob zpřehlednění ovládání chytrých zařízení v domácnosti, která je jimi přeplněna. Výsledek 
analýzy je pak aplikován do mobolní aplikace, která slouží k ovládání chtrých žárovek Yeelight. Aplikace pak 
optimalizuje zobrazení zařízení podle jejich vzdálenosti. Vásledky jsou otestovány systémovými testy. 
Za silnou stránku práce považuji provedení procesů na popředí a implementace notifikací.  
Za slabou stránku práce považovažuji nestabilitu připojení k žárovce Yeelight v dlouhodobém hledisku a málo 
generické řešení. 
 
Práce splňuje zadání. 
 
Otázky do posudku: 

 - Jak moc se lišily výsledky testování od očekávaných výsledků? 

 - V čem se aplikace liší od jiných apllikací, které slouží k ovládání chytrých zařízení? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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