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Text práce je kvalitní, prakticky bez jazykových a gramatických chyb. Po formální stránce by bylo
možné vytknout pouze dv v ci - až p íliš krátký abstrakt a hlavn provedení seznamu použitých
zkratek. Zkratky by m li být azené dle abecedy a u v tšiny z nich chybí jejich vysv tlení v eském
jazyce.
Text je dopln n adou obrázk , které pomáhají s pochopením problematiky. K jejich technické kvalit
ani k obsahu nemám p ipomínky, ale ást z nich je bohužel obtékána textem až p íliš t sn .
V první ásti práce získá tená základní informace o tom co je to inteligentní domácnost, jak fungují
komer ní systémy b žn dostupné na trhu a jak se obvykle eší úlohy automatizace. Teoretická ást i
rešerše dávají tená i dobrý p ehled a ukazují i praktickou zkušenost studenta s konkrétními systémy.
Druhá ást se pak v nuje detailnímu popisu vlastního návrhu a realizace rozší ení stávajícího
systému o nový hardware i software.



Téma inteligentní domácnosti je v dnešní dob velmi aktuální. Existující komer ní systémy se
bohužel obvykle vyzna ují vzájemnou nekompatibilitou a nutností p ipojit a ovládat je p es
proprietární vzdálený server. To m že velmi zkomplikovat život v p ípad výpadku p ipojení k
internetu, ale také v p ípad , že výrobce z jakéhokoli d vodu po ase své servery vypne.
Student na svém zadání pracoval soustavn a samostatn po celou vyhrazenou dobu. Ve své
diplomové práci navázal na výsledky své bakalá ské práce a do stávajícího systému pro ízení
inteligentní domácnosti navrhl a implementoval rozsáhlé úpravy, takže tento systém umož uje v
sou asné dob jak vytvá et a ovládat nové automatiza ní prvky (t i r zné také student v rámci zadání
realizoval), ale i integrovat prvky ze systém jiných výrobc (nap . Philips-Hue, nebo Fibaro). Hlavní
novinkou je ale implementace možnosti automatizovat domácnost na principu jednoduchých pravidel
typu If-This-Than-That. P itom ale student zachoval základní vlastnost svého systému - že je možné
ho provozovat na prakticky libovolném hardware lokáln v domácnosti a vše funguje i bez závislosti
na n jakém vzdáleném serveru.

1. Hlavní výhodou ovládání inteligentní domácnosti p es vzdálený server (cloud) je možnost sledovat
a ovládat celou domácnost odkudkoli. Existuje n jaký zp sob, jak ovládat Váš systém i ze za ízení,
které je p ipojeno k internetu mimo domácnost?
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Práce spl uje požadavky na ud lení akademického titulu, a proto ji doporu uji k obhajob
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