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Diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací ovládání výkonových 

prvků pomocí mikropočítače Raspberry PI.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou celků. V první části, diplomant teoreticky 

rozebírá Raspberry PI, základní možnosti komunikace s Raspberry PI, jeho operační systém a 

tvorbu webového portálu pro vizualizaci veličin na webových stránkách. V druhé části, 

diplomant specifikuje a následně realizuje celý proces ovládání výkonových prvků, 

vizualizace je nejdříve realizovaná pod jednotlivými mobilními operačními systémy a 

následně je pak vytvořena jako webová stránka.  

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

Diplomová práce je psána jako návod, jak přesně naistalovat, nastavit a naprogramovat 

ovládací systém Raspberry PI. Chybí podrobnější popis principu komunikace s mobilními 

zařízeními a popis tvorby programů na jednotlivých mobilních platformách. Dále bych uvítal 

více propracovanou vizualizační www stránku, je až příliš strohá.    

Diplomová práce po obsahové stránce je dobře zpracována. V práci se ojediněle nacházejí 

chyby, které nijak nenarušují smysluplnost a návaznost textu. 

 

Dotazy na autora k obhajobě: 

 Jakými programovacími jazyky a v jakých prostředích se dá vytvářet aplikace na 

platformě Raspberry PI? 

 Doporučil byste využívat Raspberry PI v průmyslových aplikacích?  

 Vysvětlete pojem Industry 4.0 a principy, které definuje. 

 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

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

Jednotlivé kapitoly na sebe 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. 

 

Celkové hodnocení práce :   „Výborně“ 

  

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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