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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Meteostanice s předpovědí počasí 
Jméno autora: Petr Trejbal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT FEL, katedra elektrotechnologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vede na realizaci složenou z jednotlivých bloků a vyžaduje především aplikační schopnosti studenta. 

 

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 neúplně plní body číslo 4 a 5 zadání, více v závěrečném zhodnocení. 
 

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

Použité metody řešení obsahují minimum ověřovacích postupů, chybí verifikace parametrů systému a testy SW. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je v některých částech zbytečně stručná, postupy návrhu vykazují některé chybné domněnky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Odpovídající požadavkům na závěrečnou práci. 

 

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. 
Výběr zdrojů a citací je na dobré úrovni. 

 

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 závěrečné zhodnocení. 
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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. 
 

Předložená práce je členěna do kapitol korespondujících se zadáním, kapitolu 2. Meteorologie, hodnotím jako 
dobrou, nicméně pociťuji absenci hlubšího popisu problémů. Například u kapitoly 2.3.3 Atmosférický tlak, chybí 
rozbor postupů pro přepočty tlaku na hladinu moře a popis teplotní kompenzace je také vágní. Závažnější je fakt, 
že přepočtové vzorce tlaku pravděpodobně nejsou použity v přiloženém SW. Bohužel práce neobsahuje vývojové 
diagramy pro SW a tak je analýza chování předložených programů ze zdrojových kódů složitá.  

Kapitola 3 popisuje HW strukturu systému a zároveň uvádí i jednotlivé části kódu. Kvalita kódu je průměrná, místy 
obsahuje nekonečné smyčky - například konstrukce „while(1)“ v kapitole 3.3.1., což může být potenciálně zdrojem 
„zatuhnutí“ SW. Dále kód uváděný u popisu WiFi obsahuje konstanty „SSID“ a „PASSWORD“, tedy pro připojení 
k WiFi je nutno tyto údaje zadat přímo do kódu při kompilaci. Zde bych očekával jednoduchou konfigurační utilitu, 
která umožní nastavení WiFi parametrů přes obrazovku meteostanice, nebo webovou stránku WiFi hotspotu. 
Obdobně je součástí kódu i MAC adresa. 

Kapitola 4. Software, mi připadá trochu zbytečná, když popis SW je uveden v kapitole 3. Název kapitoly 4 by spíše 
měl znít „Vývojové nástroje“, a je otázkou, zda tato kapitola do práce patří. 

Kapitola 5. popisuje konstrukci stanice po mechanické stránce. Zde bych si dovolil položit 2 otázky k obhajobě: 

 

(1) Proč považujete úhel fotovoltaického modulu 35° jako optimální pro napájení autonomního systému 
v podmínkách ČR, když doporučované úhly pro autonomní systémy uváděné v literatuře jsou okolo 60°? 

(2) Jaká je, podle vás, předpokládaná životnost 3D výtisku v podmínkách venkovní instalace? 

 

Kapitola 6 má porovnat dle zadání meteostanici s dalšími komerčními výrobky. Zadání vaší práce užívá množné 
číslo, a lze se tak oprávněně domnívat, že ke splnění zadání je potřeba porovnání s minimálně dvěma 
konkurenčními výrobky. Samotné porovnání pouze teploty a vlhkosti považuji také za hrubě nedostatečné. 

 

K úspěšné obhajobě vaší práce tak požaduji předvedení výsledků porovnání všech parametrů vaší stanice 
(vyjma UV indexu) s komerční stanicí, a to s dostačenou vypovídací schopností a za aplikace nástrojů statistiky a 
teorie chyb. Zároveň prezentujte i technické parametry stanice, jako je výdrž na baterie a spotřeba energie, i 
tyto údaje ve vaší práci chybí. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

Uvedené hodnocení je s výhledem na doporučení hodnocení u obhajoby stupněm „C“ v případě úspěšného 
doplnění práce dle výše uvedených požadavků. 
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