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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem této práce bylo provést výzkum technologií pro ovládání benzínového agregátu na výrobu elektřiny a tepla. 
Následně provést návrh návrh, implementaci a otestování. V kontextu IOT téma považuji za náročnější. 

 

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. 

Práce splňuje zadání v plném rozsahu. 

 

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

Postup považuji za správný a dostatečný na úrovni bakalářské 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. 
Úroveň bakalářské práce po odborné stránce odpovídá znalostem získaným během studia. Nicméně zde mi chybí pár 
informací: 
 
V deployment diagramu (obr.2.4) mi chybí u vztahů typ prokolu pomocí kterého komponenty komunikuju (například 
TCP/IP a jiné). Obecně bych viděl na serverové části spíše celou perzistentní vrstvu s mapováním do DB. Dále názvy 
komponent by neměli začínat Komunikace s... 
Takovýchto komponent je zde hodně. Komponenta by měla mít vystihující název. 
 
Analýza obsahuje porovnání ruzných hardwarových a softwarových technologií a následný výber té nejvhodnejší spolu s 
jejím oduvodnením. Obsah je v pořádku, ale již  v této kapitole by se měl již vyskytnout i sběr požadavků a následný rozbor 
funkčních a nefunkčních požadavku (třeba i use case diagram). 
 
V návrhové části mi chybí komponent diagram jednotlivých částí (BE , FE, Arduino ...). Dále je důležité zde popsat jak se 
provolávají jednotlivé části viz například sekvenční diagram nebo behavioral diagram.  
 
Jak vzdnikly obrazovky k danému systému? Byly otestovány, že jsou v rámci UX v pořádku? (heuristická evaluace, 
uživatelské testy?) 
 
V kaptiole 4.4.2 jsou popsány testovací scénáře, zde mi chybí nějaké shrnutí nebo výsledky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je velmi dobrá. Obsahuje vše formálnosti jako číslování obrázků, kapitol a jiné. Obrázky jsou 
čitelné. Kapitoly jsou logicky strukturované a dávají smysl. Rosah práce je v pořádku. V práci bych jen upravil ukázky kódu, 
které by měly být číslované například str. 29. Také chybí seznam zkratek, ale beru to jako drobnost, protože v textu jich 
moc není. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Práce je řádně ocitovaná a seznam literatury je formálně v pořádku. Obsah literatury je také vhodně zvolen a je aktuální.  
Kapitola 1 avšak neobsahuje žádné citace, odkud jsou informace podloženy? 
(například druhá věta v kapitole: Zároven je však neoddiskutovatelným faktem, že se mnohé 
oblasti denne ocitají bez prístupu k elektrické energii...) 

 
 

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, 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. 
 

 
 
Práce splňuje zadání, a obsahuje vše podstatné bez závažnějších chyb. Vzhledem k výše popsaným drobným 
nedostatkům jsem se rozhodoval mezi B a C. Nakonec jsem se přiklonil k B, protože dané IOT téma je 
komplikovanější a složitějšího charakteru. 
 
Otázky k obhajobě jsou viz výše v textu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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