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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezdrátová síť senzorů pro měření vlhkosti půdy 
Jméno autora: Tomáš Sirůček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je návrh senzoru vhlkosti půdy, experimentální ověření funkce, návrh komunikačního rozhraní a 
centrální jednotky pro sběr dat. Zadání je komplexní a vyžaduje znalosti z více oborů, lze jej hodnotit jako 
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. 

Zadání bylo zcela splněno. Autor v práci navrhnul a otestoval všechny dílčí části bezdrátového měřicího 
systému a úspěšně demonstroval i funkci celé sítě.  

 

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. 
Autor prokázal vysokou míru samostatnosti. Konzultovali jsme průběžně směr vývoje, komunikace byla odborně na 
vysoké úrovni.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předložená práce dokumentuje vysokou odbornou erudici autora, který prokázal kromě znalostí získaných během 
studia i potřebnou experimentální zručnost. Jednotlivé části systému jsou jeho dílem, cennou součástí práce jsou i 
popisy neúspěchu při konstrukci, takže čtenář má možnost posoudit různé směry vývoje.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Graficky je práce na velmi dobré úrovni. Některé nedostatky jsou evidentně způsobeny nedostatkem času na revizi. 
Připomínku mám ke zvolenému méně formálnímu stylu, který nemusí být pro práce podobného charaktery vždy 
vhodný. Naštěstí je zde počet neformálních výrazů v přijatelném počtu, takže neruší při četbě. I s přihlédnutím 
k uvedeným nedostatkům je stále možná označit text za poměrně pečlivě připravený. 

 

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. 
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V práci je citováno celkem 41 literárních pramenů, převážně datasheetů a online zdrojů. Citováno je správně 
v souladu s obvyklými zvyklostmi. Seznam je netypicky přiložen jako příloha, což asi ničemu nevadí. Bohužel 
seznam citací neodpovídá normě ISO 690, např. online zdroje neobsahují informaci a o datu citace. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce Tomáše Sirůčka splňuje veškeré nároky kladené na závěrečné práce studentů magisterských studijních oborů 
na ČVUT FEL. Přes výše uvedené nedostatky spíše formálního charakteru autor prokázal nade vší pochybnost 
schopnost samostatné inženýrské práce a to na velmi vysoké úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
V rámci diskuse bych rád položil následující otázku: 
 

1. Pokud byste měl zvolit jiný typ senzoru vlhkosti, s ohledem na možnost výroby a pozdější použití, jaký by to 
byl? Jak by se dal současný model vylepšit? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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