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Uplnost vypracování' aktuálnost a obtížnostřešeného úkolu,
Cílem diplomové práce Bc, Richarda Bachánka bylo navrhnout a popsat a technicky realizovat systém řízenípro soustavu
detektoru a aktorů, které představují moderní a levný způsob komunikace na bázi TCP/P komunikačních protokolů a
bezdrátových WIFI sítí.Cílem technicko realizačníčásti bylo realizoyat senzorický subsystém, subsystém pro Íízeniperiferií
výkonových zaŤízeni se zaměřením naÍízeníjasu,spínání osvětlení ařizeni motorů area|izace komunikačního rozhraní nabázi
TCPiIP.

Zvolené téma subjektivně hodnotím jako aktuální, obtíŽnost diplomové práce subjektivně považuji za přiměřenou'

Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu,
Diplomant rozčlenil předloženou dip|omovou práci na dvě části' V teoretické části se zaměřil na opis problematiky řídicích

systémův budovách a problematiku teorie a programování mikrokontrolerů. Praktická část diplomové práce se zabývá vlastním
řešením technické části diplomové práce, pojednává o softwarovém a hardwarovém řešení jednotlivých periferií a také funkci
řídicího systému, která je společně s periferiemi demonstrována na diferenčně řízenémrobotovi, ovládaném prostřednictvím
bezdrátové WIFI sítě.

Úroveň zpracováni tématu, přínos diplomanta'
Diplomová práce je zpracována přehledně a úhledně, s logickým členěním jednotliých kapitol. Diplomová práce je
srozumitelná. Základem diplomové práce je její praktická část. Přínos diplomové práce lze subjektivně shledát v softwarovém a
hardwarovém řešení jednotlil"ých periferií a funkci řídicíhosystému, která je společně s periferiemi demonstrována na
diferenčně Íízetémrobotovi, ovládaném prostřednictvím bezdrátové WIFI sítě.

Formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě,

Uroveň práce s disponibilní literaturou je na dobré úrovni. Jazykovou úroveň a formu vyjadřování považuji za přiměřenou.
Uroveň kvality obrázků považuji za dostatečnou' Po formální stránce lze diplomantovi výknout, Že u některých ukázek
vývořených zdrojoqých kódu vzhledem kjejich rozsahu (např. na str. 37 - cca2,5 strany) by bylo vhodnější jejich umístění
v příloze diplomové práce.

Dotazy k obhajobě.
l., Nebyly pozorovány kolize v souvislosti

s

přechodovými stavy motoru robota

a

připojením komunikačního rozhraníi

Celkové hodnocení práce:
Známkuuvede oponent dle svého uváženi dle klasifikačnístupnice ECTS:

A-qýborně,B_velmidobře,C*dobře,D_uspokoiivě'E*dostatečně'F_nedostatečně.
Stupeň F znamenátéž,,
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A _ výborně.

V případě hodnocení stupněm ,,F _ nedostatečně" uveďte do připomínek a slovního vyjádření

r

hlavní nedostatkv nráce a důvodv tohoto hodnocení.
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