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Diplomová práce se zabývá vlastním návrhem a realizací mobilní a serverové aplikace pro °ízení mo-
derního domu.

Uplatn¥né metody: Diplomant vyuºil p°i °e²ení tématu diplomové práce metody návrhu softwaru
a to tak, ºe nejd°íve stanovil funk£ní poºadavky pro serverovou i mobilní aplikaci. Dál pokra£oval
návrhem obou £ástí a nakonec implementoval navrºené aplikace. Tento postup je v souladu se znalostmi,
které získal v rámci navazujícího studia.

Co diplomant vytvo°il: Diplomant navrhl a implementoval funk£ní aplikaci podle zadání diplomové
práce. Pro serverovou aplikaci navrhl dv¥ vlastní struktury databáze. Jednu pro správu uºivatel· a jejich
práv. Druhou pro popis domu. V textové £ásti práce podrobn¥ popisuje implementaci obou aplikací.

Prokázání °e²ení: Diplomant s v práci nezmi¬uje o tom, zda a jak ov¥°oval vlastní aplikace.

Spln¥ní cíl· diplomové práce: Diplomant splnil cíle diplomové práce.

Z popis· návrhu a implementace obou aplikací, lze usoudit, ºe byly spln¥ny cíle diplomové práce.

Kvalita textu: Text diplomové práce a i samotná aplikace je celkem na dobré úrovni. Práce postrádá
stanovení pouºitých typogra�ckých konvencí. V jednotlivých kapitolách jsou pouºity r·zné typogra�cké
formy pro stejné pojmy, coº zt¥ºuje £itelnost diplomové práce.

V b¥ºných odstavcích je pro názvy £ástí zdrojových kód· pouºito sklon¥no písmo. V technické
literatu°e se pouºívá neproporcionální písmo.

Kladn¥ hodnotím, ºe nejsou pouºity anglicismy, tj. anglické pojmy nejsou £esky sklo¬ovány, a text
je bez p°eklep·.

Jako oponent mám výhrady k pouºívání n¥kterých pojm· v diplomové práci. Pojem chytrý d·m

nebo v anglické podob¥ smart home pat°í do marketingových dokument· a ne do technicky psané
diplomové práce. Dále mám výhrady k pouºívání slova technologie. �esky slovo technologie znamená,
ºe se jedná o v¥dní odbor k zdokonalování výrobních postup· nebo ve výrob¥ k vypracování pracovních
postup·. Správný výklad anglického slova technology je v¥t²inou technika, nap°íklad to znamená souhrn
nástroj· nebo vybavení pro výrobní £innost.

Vyhodnocení kontroly textu diplomové práce: Kontrolou textu diplomové práce systémem na
odhalování plagiát nebyly zji²t¥ny ºádné shody s jinými pracemi. Dále nebyly zji²t¥ny ºádné shody ve
zdrojových kódech, které diplomant vytvo°il. Diplomová práce není plagiát.

Dopl¬ující otázky:

1. V kapitole 1.1.4.4 Princip fungování tepelného £erpadla u klimatizace uvádíte energetickou úsporu
60% a ºe nelze topit p°i venkovní teplot¥ 0◦C. Já s tímto nesouhlasím. Jaké mohou být skute£né
úspory a do jakých venkovních teplot klimatizace je²t¥ m·ºe topit?

2. V kapitole 3.4.4 popisujete návrhový vzor Repository. Jaké jsou hlavní vlastnosti tohoto spí²e
architektonického vzoru? Pro£ se pouºívá?

Diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a klasi�kuji ji stupn¥m A (výborn¥).
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Katedra softwarových technologií
FEI-UPCE

1


