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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Senzorická platforma pro monitoring parametru venkovního prostredí 
Jméno autora: Bc. Martin Faltus 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra měření 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je komplexní od seznámení se s vhodnými technologiemi až po návrh mechaniky, elektroniky a firmware.  

 

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 zcela splněno bez výhrad, nad rámec zadání i velmi pěkně provedené testování výsledné konstrukce. 
 

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

Student nejdříve vybral vhodné technologie, jejich vhodnost ověřoval, poté přistoupil ke konstrukci finálního prototypu, 
který sestavil, zprovoznil a otestoval s dobrými výsledky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce dostatečně podrobně i přesně popisuje jednotlivé použité prvky, technologie, celý navržený systém i výsledky 
průběžných a finálních testů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně se zdá být práce naprosto v pořádku, jazykovou úroveň nemohu korektně posoudit (práce psaná ve slovenštině) 

 

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 
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. 
Zdroje informací jsou korektně uvedeny v nadstandardním množství. 

 

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. 
K práci mám jen několik poznámek. Recenze jednotlivých (komerčních) konkurenčních zařízení (sekce 3.3) by mohly být 
doplněné o fotografie těchto výrobků. Kapitola 4 mi přišla trochu divně uspořádaná, nejdříve senzory, pak řízení, pak zase 
senzory... V popisu obrázku 4.9 se hovoří o nastavitelné době integrace/citlivosti senzoru změnou Rset, který má ale 
v tabulce stále stejnou hodnotu 270 kOhm? Nejsem si jist, jestli navržené zapojení pro měření hluku, zohledňuje autorem 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

v teoretické části zmíněný velký dynamický rozsah této veličiny? Pro čtenáře by bylo minimálně zajímavé, kdyby byly 
uvedeny orientační ceny jednotlivých zmíněných komponent (senzorů). Proč je u desky plošných spojů AD převodníku na 
spodní straně vymezená „rozlitá měď“ u pinů konektorů s potenciálem GND (propojení je pak přes horní vrstvu a několik 
prokovů)? Pokud je to snaha o rozdělení analogové/digitální země nebo minimalizaci zemních smyček, nebylo by naopak 
lepší propojení i rozdělení provést ve spodní vrstvě?  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce poskytuje detailní úvod do problematiky hodnocení kvality životního prostředí, seznamuje s technologiemi 
a senzory používanými pro profesionální měření těchto faktorů i jejich finančně dostupnějšími alternativami. Ale 
především pěkně popisuje komplexní konstrukci zařízení od výběru a ověření jednotlivých komponent, přes návrh 
elektroniky, řídicího firmware, software pro testování, až po provedení a vyhodnocení testovacích měření, jehož 
výsledky jsou přehledně zpracovány i komentovány. Pokud bude u obhajoby čas, může student komentovat 
poznámky z předchozího odstavce. 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.1.2022     Podpis:    Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D. 


