
Posudek oponenta diplomové práce

Student: Bc. Dinh Thang Nguyen

Téma práce: Ťiš se ffipro IoT aplikace

Bodové ohodnocení práce na zakladě jednotlivých kíitérií:

přiměřenost rozsahu
využití odborné literatury vúah"ljící se k zadanému tématu

aáekvátnost použit,ých experimentálních postupů

zpracování ýsledku
lyvození závěru, příp, nawžení dalšího postupu

lágická stavba práce, provázanost textu s obrázky, tabulkami apod

citace literatury
jazyková uroveň
graíická úprava a přehlednost

prezentace dat

kvalita obráz]rů
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Dílčí hodnocení: B

Slovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivých cílů, přínos práce ajejí celkovou uroveň:

Student vDP splnil všechny body zaděni.Provedlrešerši ťý*ající se 
1nzoru 

k|imati,Y"or9T.:k pro použití v

"ui"ari 
l"r aplikaci v."s..sipi"astavil senzory teelotl vlhkosti a dostat'čně popsal problematiku IoT,

používaných sítí,a hardw,aru. Samotrou experimenia]ni část práce zpracoval neeil,c,a slstemalrc§ :Tj:i __^

ffi6i ;;."* výtvořil qenzgl t9nroť , rt+Y:t j:9anic\rllrutací a sestavil vhodnol měrící aparaturu pro

sledování teplotních ciraralteiistit a*v"r, ,.n"o*. 'Žísk*á .yut"atv uylv prezentovany dostateČně ja:něi 
_: 

pŤÍpadě

problérnů při měření ,*U;nt. J, niÓ"a a,1*1ovál, popsal m3žni 
|ří!iny 

a snažil ,: :iTry?,::T9'j:1|_@
óÁ"e;" práce na aouie ,:""*i;uorrú"r obqahuje uate ,-rroxwi liobnÝch 

gramatighých.(clrybějící písmena,

Jp"*]rúoro"ání) chyb anavitcemístech nesedí v textu odkazovaná čísla obrázků s.danými obráukY, Na druhou

stráujeprácebez§pogrun.roy.r, chyb,zabývásetématem anabizipřinosnýpohlednařešenouproblernatiku,

Otáz|q pro obhajobu:

1. pro tištěnou elekřoniku je velmi důležitá kvalita a přesnost výsledného tisku, máte nějaké metody kontroly

kvalitytiskuvhodnéjřpropr.unryslov}tisk?Mátesnfunizkušenosti?
). i.,i,*Lffinffi ;;ňlá. :si pouzivat. Ť:9§." :i*":te 

ťilfit 1 yb.ou,dvojwsťvymoká/mokrá s

mezisušením. Froč zrovna avo;wrtrry, p.oč ne například dvě trojwstvy? Jaké by byly rozdíý2 Jahý vliv na qýsledný

tisk by to mělo?

3. U senzoru z formulace T5_5 píšete (str. 57), že jsou yýnamně citlivé na vlhkost 
1navrnY:eje Pro snÍŽení této

;iňr;;;il;;**", uuoieiouou wstlu. Z jakéhomateriálu by měla být? Neovlivňovala by Pak negativním

způsobem teplotní odezvu senzoru?

Celkové hodnocení:

Závérečnápráce Bc. Dinha Thang Nguyena splňuje zadáni,

doporučujili t onnalobě a navrhuji klasifikovat stupněm B.

V Slušticích dne 29, srpna 2021

ing. Jan Bourek, Ph.D.


