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1. Zadání závěrečné práce.
Prezentovaná závěrečná práce je střední obtížnosti, s primárním zaměřením na vytvoření
informačního systému sloužícího pro ukládání dat ze senzorů domácí automatizace a jejich
vizualizaci na minipočítači Raspberry Pi.

První část práce obsahuje základní přehled technologie internetu věcí, seznamuje čtenáře s
architekturou, cloudovými uložišti, způsoby komunikace a popisuje některé senzory. Dále se autor
věnuje seznámením s minipočítačem Raspberry Pi. Následuje přehled používaných cloudových
platforem pro IoT a možnostmi lokálního uložení dat. Poslední kapitolou je popis architektury
webových aplikací a srovnání dostupných technologií ve vztahu k Raspberry Pi.

Hlavní část práce je věnována návrhu a vytvoření funkčního informačního systému pro ukládání a
vizualizaci dat ze senzorů domácí automatizace. Student aktivně využívá poznatků získaných při
studiu a prochází vývojem informačního systému od jeho vize, přes definici uživatelských
požadavků, rozepisuje scénáře hlavních případů užití, vytváří doménový model, diagram tříd,
specifikuje nefunkční požadavky na systém a končí popisem nasazení do minipočítače Raspberry Pi.
Pro dokumentaci vývoje využívá modelovacího jazyka UML pro popisy hlavních činností. Model
databáze je zachycen pomocí schématu databáze.

Bakalářská práce splňuje zadání bez výhrad
2. Aktivita studenta během řešení.

Student při řešení pracoval samostatně a aktivně, konzultace probíhaly průběžně a student přicházel
během vývoje aktivně s návrhy na vylepšení řešení. Na každou konzultaci byl vždy řádně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s předstihem a její finální obsah byl konzultován s vedoucím práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Funkčnost systému byla vedoucímu předvedena a funkčnost uvedená v uživatelských požadavcích při
návrhu je v systému implementována. Student v rámci práce navrhl systém jednoduchého kešování
zápisu do lokální databáze z důvodu omezení počtu zápisů na SD kartu. Zde vycházel z
implementace kruhového bufferu.

Vytvořený informační systém je velmi dobře navržen s ohledem na rozšiřitelnost pro v podstatě
libovolný senzor. V případě nestandardní komunikace či způsobu získání měřených hodnot, je systém
navržen takovým způsobem, že je možné odvodit novou třídu senzoru z jiného senzoru, či vytvořit
nový způsob komunikace a ten senzoru přiřadit.

Systém na velmi přehledném UI zobrazuje všechny vybrané informace, včetně informací o
aktivitě/neaktivitě daného senzoru s upozorněním pomocí emailu na případné výpadky komunikace
se senzorem. Samozřejmostí jsou exporty dat podle výběru obsluhy.

Vytvořený informační systém je velmi dobře promyšlen a je velmi nadstandardně zpracován.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Tato práce je určena pro praktické využití v praxi, kdy je v rámci chytré domácnosti možno připojit
libovolný senzor do tohoto systému a získávat, ukládat a vizualizovat data, která produkuje.



6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní a citované prameny odpovídají tématu práce, všechny převzaté části jsou náležitě
odlišeny od vlastních výsledků.

Vzhledem k tomu, že téma domácí automatizace a obecně chytrých senzorů je v poslední dekádě
všudypřítomné, existuje nepřeberné množství knih na toto téma, které by stálo za to si přečíst.
Citované zdroje v práci jsou převážně online.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená závěrečná práce je ukázkou vytvoření promyšleného řešení informačního systému pro
správu, ukládání a vizualizaci dat, z obecně libovolného senzoru schopného komunikovat
podporovaným způsobem. V případě nutnosti je možné relativně snadno díky navržené hierarchii
objektů implementovat i nestandardní nebo nepodporované komunikace a senzory. Práce jako celek
je logicky a účelně členěna s návaznostmi mezi kapitolami.

V práci je možné najít drobné prohřešky zejména typografického charakteru, které ovšem dle mého
názoru nijak nesnižují kvalitu předložené práce.

Některé nalezené problémy:
 • s.13 použití znaménka mínus místo spojovníku. Tento problém je na více místech práce
 • s.14 obrázek 2.1, s.27 obrázek 5.1, Obrázky nejsou v textu odkazovány.
 • s.20 číslo 400 na začátku řádku. Pro zamezení dělení názvu je vhodné použít nedělitelné mezery.
 • s.21 použití nečeského oddělovače desetinných míst „tečka“ u čísel představující desetinné číslo.
 • s.21 jednotka GHz je umístěna bez mezery přímo u poslední číslice hodnoty.
 • s.29 zajímavě použitý výraz „což se dá považovat za velice efektivní a Pythonistické.“
 • s.52 skloňovaný anglický výraz „cachování“, lze nahradit českým kešování.

8. Otázky k obhajobě.
 • Jaký je postup pro připojení senzoru komunikujícího přes RS-232.
 • Jak složité/jednoduché by bylo nahradit SQLite za robustnější uložiště založené na SQL serveru
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