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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost bakalářské práce lze považovat za střední. Primárním úkolem studenta bylo vytvořit
informační systém pro správu dat z připojené meteostanice, tato data vizualizovat a exportovat.
Vytvořený informační systém musí být schopen běhu na minipočítači Raspberry Pi.

První část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů související s řešeným úkolem. Zavádí
základní pojmy z oboru meteostanic, jako jsou různé druhy snímačů. V práci jsou také popsány
některé dostupné meteostanice, jejich základní vlastnosti a způsoby komunikace. Dále se věnuje
jednodeskovým minipočítačům se zaměřením na Raspberry Pi. V dalším textu zmiňuje možnosti
vývoje pro Raspberry Pi, přibližuje vývoj webových aplikací a zmiňuje asynchronní způsob
programování. Kapitoly, u kterých to dává smysl také na konci obsahují základní porovnání
meteostanic, způsobů vývoje a další.

Hlavní část práce je zaměřena na vytvoření informačního systému pro správu a vizualizaci dat z
meteostanice ME12, k jejímž datům měl student přístup. Vlastní návrh informačního systému
postupuje softwarově inženýrským přístupem. Student popisuje návrh a řešení aplikace od počáteční
vize aplikace přes funkční požadavky včetně případů užití, nefunkční požadavky, vlastní objektový
návrh s doménovým modelem a diagramem tříd až do fáze nasazení. Student při návrhu systému
uplatňuje naučené postupy z průběhu studia s využitím dokumentování vývoje pomocí UML
diagramů.
Vytvořený systém je navržen tak, aby byl snadno rozšiřitelný o další typy meteostanic, kde nabízí
přehledný postup co je třeba udělat, případně, které třídy je třeba dědit a upravit implementace. V
rámci vývoje se zabývá také problémem omezení množství zápisu na SD kartu, napojení na veřejné
weby s předpovědí počasí, umožňuje exporty uložených dat a jejich vizualizace.

Zadání bakalářské práce bylo splněno bez připomínek.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student byl v průběhu tvorby BP samostatný, s přiměřenou mírou konzultací na které byl vždy řádně
připraven. Na případné návrhy/náměty reagoval velmi promptně a přicházel s vlastními nápady na
rozšíření možností vytvářeného systému.

3. Aktivita při dokončování.
Student práci dokončil v dostatečném předstihu a obsah práce byl dostatečné konzultován s vedoucím
práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce byla prezentována vedoucímu BP a splňuje všechny požadavky, které jsou v uvedeny v
návrhové části v kapitole uživatelských požadavků.

Technické řešení lze považovat za nadstandardní, student navrhnul a implementoval jednoduchý
systém kešování dat pro snížení počtu zápisů na SD kartu, provedl napojení na externí služby
předpovědi počasí s zobrazením takto získaných dat na hlavní obrazovce informačního systému.
Implementace IS je navržena pro snadnou rozšiřitelnost. Nemalým bonusem je i návod jak systém
nasadit, kde podrobně popisuje, co je třeba do systému RPi naistalovat a spustit. Součástí práce je
také v příloze obsažená základní uživatelská příručka.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je použitelná v praxi pro shromažďování, vizualizaci a export dat z více připojených



meteostanic. Další potenciální možností využití tohoto systému by mohlo být zpracování uložených
dat pomocí metod strojového učení.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student používá adekvátní zdroje, které se vztahují k řešené problematice a citované části jsou v textu
řádně odlišeny od myšlenek autora. Všechny uváděné zdroje jsou online, nicméně existuje spousta
kvalitních knih zabývající se problematikou řešenou v této práci.

K připomínkám lze snad uvést, že např. obrázek 2.9 není v práci odkazován a není u něj uveden ani
jeho zdroj.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je nadprůměrně dobře vypracována s množstvím autorových myšlenek a nápadů v
implementaci. Výsledný IS je zcela jistě použitelný a může tak sloužit k zamýšlenému účelu. Student
při řešení aktivně využil znalostí získaných při studiu a je to poznat na kvalitě výsledného produktu.

Samotná textová část práce je srozumitelně a obsahově kvalitně zpracována, i když i zde je možné
najít množství drobných přehlédnutí či chyb zejména typografické charakteru. Klady představené
práce ovšem jistě převáží drobné nalezené nedostatky.

Příklady chyb:
 • V práci je problém zápisu jednotek k číselným hodnotám. Např. s.13 značka stupně hned za číslicí
bez mezery, dále se v textu objevují např. 1.5GHz opět bez mezery a tečkou pro označení desetinného
místa. Psaní značky procenta přímo za číslici bez mezery s. 29.
 • V práci je časté použití znaku mínus ve funkci spojovníku. Např. strana 20: Mali-450
 • Nepoužívání nedělitelných mezer. Strana 23 rozdělení seznamu odkazů do literatury.
 • Strana 26 a jinde v textu použití nevhodných (nečeských) uvozovek.
 • Strana 45 použití amerického formátu datumu místo českého.

8. Otázky k obhajobě.
 • Jaké změny v IS by bylo potřeba udělat pro změnu použité SQLite databáze za robustnější řešení s
nějakým SQL serverem?
 • Jaké návrhové vzory jste ve Vašem systému použil?
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