
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
Oponenti: Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
Téma: Softwarové rozhraní inteligentního domu
Verze ZP: 1
Student: Ing. Jan Plucar, Ph.D.

1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práci hodnotím jako středně obtížnou. Úkolem studenta bylo navrhnout softwarovou část pro projekt
inteligentního domu uzpůsobeného tělesně postiženému. Cíle práce byly splněny s výhradami k
rozsahu prezentovaného řešení.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval velmi samostatně, konzultace probíhaly jen na samém začátku řešení a poté až těsně
před termínem odevzdání. Tento přístup se bohužel negativně odrazil v prezentovaném řešení.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončována na poslední chvíli, definitivní obsah nebyl konzultován, k připomínkování se
dostalo jen parciální řešení několik dnů před termínem.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Práce prezentuje funkční implementaci softwaru pro ovládání inteligentního domu. V prezentovaném
řešení je však implementováno nezbytné minimum funkcí. U tohoto typu projektu bych očekával
komplexnější řešení. V textové části je některým bodům zadání věnována malá pozornost. Analýza
speciálního UI se mi zdá na hranici únosnosti a jsou mu věnovany jen dvě strany textu. Porovnání
stávajícího řešení s komerčně dostupnými produkty je v práci zavádějící, protože nebere v potaz
rozdíly v počtu senzorů a rozsahu funkcí. Pozitivně vnímám praktické nasazení v domácnosti tělesně
postiženého klienta.

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

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou v práci nevhodně uvedeny, u online zdrojů chybí veškeré údaje, u některých
zdrojů chybí bližší specifikace (např. Geek blog). V textu student na studijní prameny odkazuje
správně. Výběru studijních pramenů měla být věnována větší pozornost.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci hodnotím jen jako dobrou. Z pohledu vedoucího práce musím negativně hodnotit chybějící
konzultace, které by řešení prospěly. Na hodnocení se podepsal i méně kvalitní text, který se zabývá
obecnými postupy, přičemž popisu vlastní implementace je věnována znatelně menší část práce.

8. Otázky k obhajobě.
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