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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Diplomant se věnuje problematice vývoje na platformě Raspberry Pi. Pro 

ukázkouvou implementaci využití mikropočítače Raspberry Pi vytvořil příklad 

z oblasti home automation. Diplomant musel také prokázat schopnost orientovat se v 

různých technologiích a frameworcích. Tvorba těchto příkladů byla časově náročná. 

Tato práce odpovídá diplomové práci v plném rozsahu.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Diplomant se v teoretické části, zabývající se popisem historie platformy Raspberry 

Pi, nevěnoval všem verzím micropočítačů Raspberry Pi, například vynechal popis 

micropočítače Raspberry Pi Zero. V praktické časti diplomant navrhl a realizoval 

několik klientů pro zobrazení stavu a správy senzorů. Některá navržená řešení 

z praktického hlediska nejsou optimální a mohla by vést k selhání aplikace. 

Například použití SD karty jako záznamového media není moc vhodné, protože po 

určitém čase by došlo k poškození této karty z důvodu omezeného počtu přepisů. Tyto 

praktické nedostatky lze omluvit vzhledem k absenci praktického nasazení.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

V první části práce se diplomant seznámil s platformou Raspberry Pi, jeho 

specifikací, možnostmi využití a programování. Na základě těchto poznatků student 

navrhl realizaci Raspberry Pi v oblasti home automation s využitím ovládání přes 

dotykový display, webový portál a mobilní aplikaci. Na tomto modelu diplomant také 

demonstroval, že mikropočítač Raspberry Pi je ideálním zařízením pro technologii 

IoT. 
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce je psána přehledně, kapitoly na sebe navazují a odpovídají tak postupu 

diplomanta při její realizaci.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jak lze implementovat práci s kamerou bez využití SD karty na Raspberry Pi? 

Jak by šlo odstranit cyklické čtení souboru na Raspberry Pi pro nastavení 

dvoupolohových zařízení? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Diplomant prokázal, že umí uplatnit své schopnosti studovat danou problematiku, 

získat o ní znalosti a na základě těchto znalostí je schopen řešit zadaný úkol. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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