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1. Problematika práce
Práce zpracovává aktuální téma orientované do oblasti návrhu systémů pro ovládání a monitorování
inteligentních domů a budov. V jednotlivých kapitolách jsou řešeny všechny body zadání, jejich
obsah je vyvážený. Autor nastudoval vybrané systémy pro inteligentní domácnosti dostupné na trhu.
Zaměřil se na systém využívající bezdrátový protokol Z-wave, jak bylo specifikováno v jednom z
bodů zadání. Snaha autora byla analyzovat možnosti rozšíření komerčních systémů o další moduly
využívající Z-wave protokol.

2. Dosažené výsledky
Student provedl konfiguraci systému pro inteligentní dům a navrhl a prakticky ověřil možnost
rozšíření komerčního systému o další moduly s využitím arduino modulů a přijímacích modulů
nRF24L01 a provedl konfiguraci celého podsystému pro vybranou funkci. Ověření funkčnosti
provedl také s Fibaro univerzálním modulem a jeho diskrétním I/O. V závěru práce student definoval
možné směry dalšího řešení například s využitím modulu ZM3102N.

3. Původnost práce
V první části práce se student věnuje popisu komerčních systémů určených pro inteligentní
domácnost, zde musel nastudovat dostupné materiály k těmto produktům. Praktickou část práce lze
považovat za původní, i když je postavena na komerčních modulech. Student musel zvládnout vnitřní
strukturu používaných komponent, aby mohl provést vlastní realizaci demonstračních úloh a jejich
konfiguraci a naprogramování algoritmů.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje překlepy, ale i chyby. Je zde uveden seznam použitých symbolů a zkratek, které se
objevují v práci, asi není úplný. V závěru práce je použitá literatura, na kterou jsou v textu uvedeny
odkazy, ale ne všude. V el. schématu není jasné propojení čar, chybí zde vyznačení uzlů.

5. Dotazy na studenta
Jaké rozhraní pro komunikací mají jednotlivé moduly?

6. Celkové zhodnocení práce
Z obsahu předložené práce je zřejmé, že student musel získat podrobné informace o řešené
problematice, které využil v praktické části práce. Studiem v oboru a vypracováním práce získal a
prokázal schopnost řešit dílčí části zadaných úkolů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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