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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Central Home Hub 
Jméno autora: Bc. Martin Pilík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Ivan Eroshkin 
Pracoviště oponenta práce: Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
- 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

První a poslední body zadání nejsou splněny. Chybí úvodní rešerše v problematice a testování navrženého zařízení 
s následným porovnáním podobných řešení  na trhu. 
Struktura práce není homogenní. Na některé části práce student klade větší důraz než na ostatní (např. obsah kapitoly 2.3 a 
2.4, která je dokonce pokračováním kapitoly 2.3). Porovnání existujících řešení není na dostatečné úrovni. Pro přehlednost 
by byla vhodná srovnávací tabulka. 
Testovací metody a výsledky testování, které by měly být součásti diplomové práce, nejsou uvedeny. Porovnání navrženého 
zařízení s podobnými řešeními na trhu není na dostatečné úrovni. 

 

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

- 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Zadání nebylo splněno v plné míře, což zásadně ovlivnilo celkovou úroveň práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsou občas drobné nepřesnosti. Vzhledem k tomu, že pro studenta angličtina není mateřským jazykem, formální a 
jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Citace nejsou uvedeny dle běžných požadavků (většinou chybí autoři, např. u článku z databáze IEEE). Citace nejsou seřazeny 
dle pořadí. V první kapitole má například první citace pořadové číslo 16. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
- 

 
 
 

 

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. 
 

V této práci byl kladen velký důraz na implementační část s popisem postupů a na konfiguraci jednotlivých 
komponent navrženého systému. 

Rešerše dané problematiky a zdůvodnění proč jsou využity  ty nebo jiné komponenty nejsou dostatečně 
podrobné. Žádné měření dosažených parametrů nebylo během práce provedeno. Chybí objektivní porovnání 
navrženého zařízení s jeho konkurenty na trhu. Absenci těchto informací považuji za hrubý nedostatek práce. 

Z textu práce nelze posoudit funkčnost či výhody/nevýhody navrženého řešení. Navrhuji u obhajoby 
demonstrovat funkčnost zařízení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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