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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání bylo bez výhrad splněno.

Práce se zabývala návrhem a implementací platformy pro chytrou domácnost.

Student vytvořil funkční prototyp, který splňuje požadavky zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (B)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce se skládá ze 7 kapitol a 5 příloh. Kapitoly na sebe tematicky navazují a po stránce formální je práce logicky členěna,
student používal správné výrazy přiměřené cílové skupině čtenářů. Práce se mi dobře četla, avšak kapitoly Úvod, Testování a
Závěr mohly být obsahově bohatší. Nikde jsem se totiž nedočetl, zda byl při realizaci platformy chytré domácnosti nějaký
problém, či nějaká překážka kterou musel student řešit. Také musím zmínit abstrakt, který na mě působil, že supluje úvod.

Student ve své práci používal velké množství zdrojů, které správně cituje. Jedná se především o datasheety a technické
specifikace.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Student mi předvedl funkční prototyp své platformy chytré domácnosti založené na Raspberry PI a ESP modulu. Použité
technologie považuji za přiměřené a vhodné jak pro účely této práce, tak i pro budoucí reálné nasazení. Vytvořené
uživatelské rozhraní vypadalo velmi přívětivě. Kladně hodnotím i vytvořené obaly pro komponenty na 3D tiskárně.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Výsledný prototyp je funkční a po důkladném provozním testování si dokáži představit jeho možné reálné nasazení.
Student ve své práci zkoumá i současná ne/komerční řešení a vymezuje se vůči nim (kapitola Analýza a návrh).
Další možná rozšíření vidím v přidávání dalších komponent, které budou rozšiřovat možnosti platformy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Jak je zabezpečena komunikace mezi komponentami a řídící jednotkou?
Uvažoval jste i o možnosti zabezpečení vůči útokům, aby vám např. narušitel nerozsvěcel/nezhasínal světla?
Plánujete přidat do platformy i další komponenty?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 95 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Předložená bakalářská práce pana Tomáše Trejdla splňuje požadavky zadání a jejím výstupem je funkční prototyp platformy
chytré domácnosti založený na Raspberry PI. Tento prototyp mi student předvedl a demonstroval jeho možnosti. Líbila se mi
především jednoduchost ovládání a i grafika uživatelského rozhraní. Určitě stojí za pochvalu i plastové krabičky, které si
student vytiskl na 3D tiskárně, aby ochránil svůj HW.

K textové části mám menší výhrady, které jsou uvedené v sekci 2. Písemná část, trochu mě mrzí, že jsem se nemohl dočíst o
možných problémech, které vývoj platformy jistě doprovázely. Práce totiž působí dojmem, že se povedlo vše hned na
poprvé. Přesto všechno se mi práce velmi dobře četla a líbila se mi především grafická část - diagramy a obrázky. Za zmínku
stojí i zajímavé a hezky vytvořené přílohy.

Výsledné dílo tak hodnotím stupněm A - 92 body.
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