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Diplomová práce se zabývá vytvořením systému výkonového řízení pomocí Raspberry 

Pi ovládaného mobilním zařízením, jehož realizace systému probíhala na základě postupu – 

výběh jednotlivých komponentů, instalace a nastavení operačního systému, nastavení síťové 

komunikace, identifikace zařízení v Ethernetu, nastavení ovládání výkonové za pomocí 

Raspberry Pi a zprovoznění komunikace mobilního zařízení s Raspberry Pi. 

. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je velmi 

stručně popsán úvod do dané problematiky a poté následuje teoretická část, ve které 

diplomant popisuje obecně výkonové řízení, počítač Raspberry Pi, komunikační rozhraní 

počítače, OS Linux a daný webový server. Je zde podrobný popis jak počítače, tak i jeho HW 

a SW. V třetí části diplomant popisuje vytvoření systému výkonového řízení pomocí 

Raspberry Pi. Poté názorně realizuje celý proces ovládání výkonových prvků. Vizualizace je 

realizovaná pod mobilními operačními systémy a následně je pak vytvořena v praktické části 

jako webová stránka. Diplomová práce slouží jako návod, jak přesně naistalovat, nastavit a 

naprogramovat ovládací systém Raspberry PI. V závěru práce je detailně popsán výčet všech 

splněných požadavků, které byly zadány vedoucím práce. 

 

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

Práce nám dokazuje, jak diplomant umí pracovat s použitou literaturou a informacemi 

k dané problematice. Dobře vyvážil prezentované informace do textu diplomové práce. 

V praktické části pak jasně popsal a vytvořil návod pro ovládací systém Raspberry PI. V práci 

se ojediněle nacházejí chyby, které nijak nenarušují smysluplnost a návaznost textu. 

Diplomová práce po obsahové stránce je dobře zpracována. Zde jedině postrádám ukázky 

algoritmů z kódu ovládacího a vizualizačního programu. Chybí také podrobnější popis 

principu komunikace, tvorba programů a více propracovaná vizuální www stránka. 

  

Dotazy na autora k obhajobě: 

 Proč jste využil UniPi desku a nevytvořil jste si vlastní rozhraní? 

 Jak se čtou analogové hodnoty pomocí Rapsberry Pi? 

 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Úprava a jazykové vyjadřování jsou na dobré 

úrovni. Diplomant splnil všechny body v zadání diplomové práce. Práce odpovídá obsahem i 

formou předpisům pro diplomové práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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