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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená bakalářská práce svou náročností odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, diplomant
splnil zadání ve všech uvedených bodech.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Bakalářská práce je členěna do 10 kapitol, které na sebe logicky navazují. Teoretické části věnuje
bakalář 8 stran, samotné analýze a řešení její zbytek, poměr považuji za vyvážený. Jazyková stránka
práce je s výhradami, práce obsahuje gramatické chyby (hrubky, čárky, velikost písma) a zavádějící
tvrzení (chlorid železitý není kyselina, ale její sůl, čidla zpracovávají odpor ...), úprava je na dobré
úrovni. V práci jsou použity obrázky, které jsou špatně čitelné (schéma zařízení v textu i přílohách).
Uvádění kódu aplikace pro mikrokontrolér v přílohách nepovažuji za přínosné.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledek bakalářské práce, přístroj pro měření teplotních polí, byl otestován a po úpravách je
použitelný v praxi. Úpravy se týkají především obvodového řešení - stabilizátor 78L12 by měl mít
vyšší napětí na vstupu tak o 2V + 0,6V pro diodu, aby mohl korektně pracovat, teplotní čidla Dallas
lze dobře provozovat způsobem doporučeným výrobcem, takže požadavky na mikrokontrolér se
snižují, chybí blokovací kondenzátory apod. Rovněž přiložený kód neodpovídá zcela návrhu měření,
např. časování měření a hodinové odesílání údajů, lze využít časovačů v mikrokontroléru namísto 81
cyklů smyčky for (což lze vidět na změřených datech), nicméně aplikace je funkční a realizace
připomínek je podmíněna lepší znalostí použité technologie. Návrhy autora na vylepšení by měly
následovat až po revizi zařízení, lze doporučit změny na základě vytčených bodů výše, doporučuji
taktéž využít spánkového režimu mikrokontroléru, kdy po "probuzení" provede měření a odeslání dat
a zase "usne". Samotná vizualizace na internetu není funkční, nelze ji tedy posoudit (statická verze
obsahuje zvláštní hodnoty teplot). Diplomantem zmíněný koncept úl/gprs modem je možno zlevnit
sítí úlů připojenou k jednomu modemu přes sběrnici (RS485).

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, její využití v praxi by bylo možné, s ohledem na živý organismus
včelstva by bylo vhodné najít ještě jiný způsob řešení, který by včelám nebránil v pohybu, jak autor
sám zmiňuje.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou čerpány převážně z internetu (wikipedii jako pramen nedoporučuji), žádný z
doporučených pramenů použit nebyl, přitom jich mohl s výhodou využít. Poslední uvedený pramen
není odkazován. Vlastní úvahy a výsledky jsou řádně odlišeny od převzatých prvků.

6. Otázky k obhajobě.
1. Jaká by byla koncová cena pro případného zájemce, včetně využívaného internetu ?
2. Jak lze zajistit použití více jednotek s jedním ftp ?
3. Z práce není možné vyčíst, kde je umístěna vysílací jednotka. Lze zjistit, jak se včely k zařízení
uvnitř úlu chovají, zdali jejich přítomnost nemá negativní vliv na produkci medu ?
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7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce je dobře zpracována. Diplomant splnil požadované úkoly a proto práci doporučuji k
obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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