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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatický systém hydroponického pěstování rostlin 
Jméno autora: Matěj Kerner 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hlavním cílem práce je rozšíření stávajícího zařízení pomocí definovaného interface. Zadání lze hodnotit jako 
průměrně náročné.  

 

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. 

Práci je možné rozdělit na dvě části, rešeršní a praktickou. Část rešeršní je velmi kvalitně zpracována a 
rozhodně splňuje zadání. Část praktická tuto kvalitu bohužel nemá, nicméně stále lze zadání považovat za 
splněné, byť s výhradami.   

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 si při vypracování práce počínal přiměřeně aktivně a samostatně. Bohužel, hlavní nápor aktivity přišel až 
relativně krátce před odevzdáním.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň hodnotím jako uspokojivou. Rešeršní část je zpracována kvalitně a lze na ni navázat v dalších pracích. 
Pro praktickou realizaci bylo nutné navrhnout komunikaci se stávajícím zařízením a získaná data vhodně vizualizovat. To 
se částečně i podařilo, jak autor demonstroval. Volba platformy Arduino Cloud není zcela vhodná pro daný účel, bude 
třeba vybrat lepší.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V praktické části práce je patrné, že ji autor dokončoval v časové tísni. Obsahuje řadu překlepů a gramatických chyb 
(chybějící čárky v souvětí, nesprávně malá a velká písmena, …). Použitý jazyk je místy nepříliš vhodný. Celková grafická 
úroveň práce je na solidní 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. 
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Práce se zdroji by mohla být na lepší úrovni. Zejména rešeršní část vybízí k využití daleko většího počtu 
literárních pramenů. Použité prameny jsou nicméně citovány správně a v souladu s citačními pravidly.  

 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Pan Matěj Kerner předložil práci, která s malými výhradami splňuje nároky kladené na závěrečné práce studentů 
bakalářských studijních programů ČVUT FEL. Výhrady se týkají především kvality implementační části a nepříliš 
dobře vyhodnocený vlastní přínos. Práci doporučuji k obhajobě.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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