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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 
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je návrh a realizace meteostanice s předpovědí počasí pro detekci aktuálního povětrnostního stavu a 
stahování předpovědi z internetu. Student navrhl jak elektrickou část, tak i mechanické prvky pro detekci deště a rychlost 
větru.  Úspěšně realizoval finální prototyp a ověřil jeho funkce. 

 

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. 

Vzhledem k zadání a výsledkům práce mohu konstatovat, že se studentovi podařilo všechny body zadání splnit..  
 

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 byl při řešení práce aktivní a samostatný, všechny díly si navrhl a vyrobil sám. Výsledný produkt vypadá 
profesionálně. 

 

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 rozsahem dostatečná, dělená na úvodní kapitolu věnovanou principům měření meteorologickým veličin a dvě 
kapitoly realizační věnované návrhu hardwaru a softwaru. Student názorně čtenáře provází jednotlivými kroky návrhu, 
doplňuje jej množstvím obrázků a blokových schémat realizovaného zařízení. Student názorně komentuje tvorbu 
obslužného kódu a postup získávání dat o počasí z komunitního serveru.  Postrádám více obrázků osazených desek a 
interiéru finálního produktu. Tyto bylo možno vložit alespoň do přílohy. Stejně tak kapitola o porovnání s komerčně 
dostupnými meteostanicemi mohla být obsáhlejší. Ovšem jelikož většina komerčně dostupných výrobků využívá stejné 
senzory, patrně by výsledky srovnání byly podobné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána čtivou formou, formálně je dobře dělena do kapitol a rozsahem je dostatečná. K jazykové stránce nemám 
poznámek. 

 
 

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 
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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. 
Student čtenáři nabízí 33 informačních zdrojů. V práci jsou korektně a vhodně citovány.  

 

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 

Hlavním cílem práce byl návrh meteorologické stanice s měřením obvyklých i méně obvyklých povětrnostních 
parametrů a zobrazováním předpovědi počasí získané z komunitního serveru. Výstupem práce je funkční prototyp 
s interní jednotkou osazenou displejem a externí jednotkou monitorující meteorologickou situaci. Práce je 
aplikačně zaměřena a studentovi se povedlo velmi dobře popsat postupně nejenom samotný návrh hardwaru 
prototypu, ale i jeho softwarového vybavení. Práce se vzhledem k dosaženým výsledkům dá považovat za 
dostatečný důkaz o studentově schopnostech samostatně pracovat, analyzovat stav věci, navrhnout možná řešení 
a mimo jiné ilustruje i mechanickou zručnost studenta. Práce považuji za zdařilou, doporučuji k obhajobě a 
hodnotím ji klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 25.8.2020     Podpis: Vladimír Janíček 


