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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práce byla středně náročná. Cílem bylo vyvinout hardwarovou část umožňující inteligentní řízení
domácnosti. Cíle práce byly splněny, byť ne v rozsahu který jsem předpokládal.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval až příliš samostatně, konzultace probíhaly jen na samotném začátku a poté až v
samém závěru řešení. Chybějící konzultace se dle mého názoru negativně odrazily v samotném
obsahu, který se rozchází s mou představou, jak měla být tato práce zpracována. Očekával bych větší
důraz jak na samotné hardwarové řešení tak i na rešerši stávajících technologií a zařízení. Pod
pojmem inteligentní domácnost si představuji rozsáhlejší "inteligentní" systémy s větším počtem
senzorů a akčních členů.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla odevzdána na poslední chvíli a její obsah byl konzultován jen několik dní před
odevzdáním.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem diplomové práce je funkční řešení, které má po softwarové stránce velký potenciál, avšak
v praktické realizaci nebyl téměř využit. Funkčnost hardwarové části byla ověřena v praktickém
nasazení. Vhodnost vybraných komponent (např. Quido ETH) se mi jeví problematická.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zaměřeny především na problematiku vývoje SW, očekával bych více pramenů
týkajících se použitých technologií a HW komponent. Převzaté části jsou odlišeny. U některých částí
(např. 2.8.2) postrádám reference na použité zdroje.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci hodnotím jen jako velmi dobrou. Důvodem je jak rozdílný pohled na problematiku, způsobený
absencí konzultací, tak i nevyužitý potenciál tématu. Očekával bych realizaci s větším počtem prvků
a celkově propracovanější řešení.

8. Otázky k obhajobě.
Existují i jiné standardy komunikace mezi zařízeními v inteligentními domácnosti než zmiňovaná
WiFi ?
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