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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Aktuálnost řešeného tématu       

2. Obtížnost zadaného úkolu       

3. Splnění všech bodů zadání       

4. Vhodnost zvolené metody řešení       

5. Logické členění práce       

6. Úroveň jazykového zpracování        

7. Formální úroveň práce        

8. Práce s literaturou a její citace       

9. Úroveň zpracování teoretické části       

10. Kvalita zpracování praktické části       

11. Dosažené výsledky práce       

12. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně, F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Provedl jste praktické ověření navrženého systému v reálném kurníku? Pokud ano, s jakými 

výsledky? 

2) Jaké předpokládáte nároky na napájení komponent, pokud bude zařízení umístěno mimo dosah 

rozvodů elektrické energie a domácí Wi-Fi sítě? 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Předložená bakalářská práce řeší poměrně komplexní problém automatizace kurníku zasahující jak 

do oblasti hardware mikropočítačů, tak i obslužného programového vybavení. Diplomant dokázal 

velmi dobře vystihnout veškeré stavy a problémy, které mohou za provozu zařízení nastat a 



 

zohlednit je ve vytvořeném programovém vybavení. Celý systém je řešen velmi sofistikovaně za 

použití několika decentralizovaných jednotek na bázi vývojových desek osazených 

mikrokontrolérem ESP32 komunikujících prostřednictvím Wi-Fi sítě. Nicméně mi v praktické části 

práce chybí kapitola věnovaná vlastnímu nakonfigurování a zprovoznění systému následované 

ověřením a zhodnocením funkce. Formální zpracování je na dobré úrovni, místy se v práci 

vyskytují odstavce s chybným formátováním a dle mého názoru nadbytečné číslované nadpisy 4. 

úrovně. 
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