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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Student navrhl a implementoval systém chytrého květináče, který se skládá z 

firmware měřícího zařízení a webové aplikace (serverová a klientská část). Systém byl také 

extenzivně testován pro velké množství uživatelů a jim přiřazených květináčů. Celý tento 

systém je funkční a představuje proof of concept. V práci jsou také diskutovány funkce, které 

lze v budoucnu přidat. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☒ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Z formální stránky je text dobře napsaný, konzistentní a s minimálním počtem 

překlepů. Součástí textu je i detailní návod na zprovoznění všech součástí systému.  

Test stability pro mnoho uživatelů byl popsán jen slovně. Tento experiment, včetně výsledků, 

by bylo vhodné lépe kvantifikovat. Bylo by také zajímavé otestovat, zda má systém chytrých 

květináčů pozitivní vliv na růst rostlin, případně zmínit nějakou studii, která tyto experimenty 

provedla. 

Oceňuji zamyšlení nad známými nedostatky systému (například zabezpečení komunikace 

mezi měřícím zařízením a konfigurační aplikací) a navržení jak tyto nedostatky odstranit 

v budoucnu.  
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Kód je dobře čitelný a obsahuje množství formátovaných komentářů, které 

umožňují automaticky vytvořit dokumentaci. V sytému jsou použity vhodné knihovny pro 

funkce jako je přihlašování uživatelů, tvorba grafů, atd. 

Některé části firmware měřícího zařízení jsou převzaty z předchozích projektů. Tyto části jsou 

v kódu jasně označeny. 

Pro účely testování webové aplikace byl vytvořen testovací program, který posílá množství 

požadavků na server. Tento tester již není tak uživatelsky přívětivý, jako zbytek systému. 

Počet uživatelů lze nastavit jako argument, ale všechny ostatní parametry testu se musí měnit 

přímo v kódu. Toto nicméně není podstatná část systému, se kterou by se běžný uživatel 

setkal. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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