Posudek vedoucího bakalářské práce
Jméno studenta:
Téma práce:

Josef Jetmar
Aplikační řešení pro inteligentní domácnost

Cíl práce:

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která bude schopna řídit inteligentní
domácnost. Dílčími cíly bylo vytvoření serveru, vlastní aplikace a řešení
problematiky spínání výkonových prvků.

Náročnost zadání bakalářské práce na:
teoretické znalosti
praktické zkušenosti
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování

vyšší
vyšší
nižší

A: Slovní hodnocení:
Naplnění cíle práce:

Student splnil všechny cíle práce.
Logická stavba a stylistická úroveň práce:

Práce je logicky členěna. Stylisticky je možné najít drobné chyby (např. rozpad číslování obrázků), problém
s odkazy na obrázky v textu a drobné odchylky ve formátování práce s literaturou.
Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi:

Celé řešení je okamžitě nasaditelné.
Případné další hodnocení (připomínky k práci):

Student, v rámci své práce, převedl širokou aplikační dovednost napříč technologiemi. Součástí řešení je server
běžící na mikropočítači Raspberry, ovládací aplikace a demonstrátor s fyzickým zapojením. Vlastní aplikace je
intuitivní a graficky efektivní. Řízení je možné nejen přímé, ale také událostně orientované.
Při realizaci postupoval autor s vysokým nasazením a vysoce samostatně. Tomu odpovídá nejen vysoká kvalita
praktického výstupu, ale také samotná textová část. Vlastní práci mírně deklasují drobné chyby, jakými je
například rozpad číslování obrázků, ke kterému muselo dojít mezi poslední revizí a tiskem.
Samotná práce vyniká nejen provedením, ale také tím, že zapadá do VaV záměru FEI.
Práci doporučuji k obajobě a hodnotím jí klasifikačním stupněm výborně.

B: Kriteriální hodnocení:
Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku.

Kriteria hodnocení práce:
Úroveň dokumentu
logická stavba práce
stylistická úroveň
práce s literaturou včetně citací
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)

Úroveň

Připomínky

nadprůměrné
podprůměrné
průměrné
průměrné

Vynikající a čtivé členění.
Drobné chyby. Zejména rozklad číslování obrázků.
Drobné nedostatky, zejména při referování obrázků.

nadprůměrné
nelze hodnotit

Student spolupracoval s komerčním subjektem.
Prakticky orientovaná práce.

nadprůměrné

Student musel získat další znalosti nad rámec studia.

Praktická část – produkt (řešení)
adekvátnost použitých metod, SW, postupů
kvalita návrhu řešení
komplexnost řešení
návrh datových struktur
uživatelské rozhraní
odborné zvládnutí problematiky
rozpracovanost
využitelnost praktické části v praxi

nadprůměrné
nadprůměrné
komplexní
nadprůměrné
nadprůměrné
nadprůměrné
dokončeno
částečná

Kombinace vlastního serveru s obslužnou aplikací.
Kombinace vlastního serveru s obslužnou aplikací.
Kombinace vlastního serveru s obslužnou aplikací.
Student efektivně používal existující řešení.
Řešení vypadá velmi dobře.
Student musel získat další znalosti nad rámec studia.
Demonstrátor součástí řešení.
Teoreticky úplná, prakticky nižší.

Praktická část - popis
popis řešení v bakalářské práci
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, …)
uživatelská příručka

průměrné
nadprůměrné
nelze hodnotit

Korektní zařazení obrázků do příloh, místo textu.
Není součástí BP.

Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na CD
Uložení výsledku praktické části na CD

ano
ano

Teoretická část
rozsah a úroveň zpracování rešerše
formulace teoretických východisek pro
praktickou část
odborné zvládnutí problematiky

splněn

Stupeň splnění cíle práce

C: Otázky k obhajobě (max 2):
1. Seznamte prosím komisi s výsledky polemiky o možnosti komerčního nasazení.
2. Krátce diskutujte výhody a nevýhody Vašeho řešení, oproti řešení založeném na
čisté Androidovské aplikaci.

Doporučení práce k obhajobě:

ano

Navržený klasifikační stupeň:

výborně
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