
 zaškrtněte odpovídající odpověď 
* vyplňte pouze při prakticky zaměřené práci  
** v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

 
 

  

 POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název bakalářské práce: 

Domácí meteostanice z přípravku Digilent Nexys 4 

Jméno a příjmení bakalanta: 

Pavel Gregar 

Jméno a příjmení vedoucího bakalářské práce: (včetně titulů a pracoviště) 

Ing. Pavel Lafata, Ph.D., Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze 

1) Samostatnost při řešení práce: 5) Odborná úroveň: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

2) Systematičnost činnosti při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

3) Prokázané teoretické znalosti: 7) Grafická úprava: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

4) Prokázaná experimentální zručnost*: 8) Student splnil zadání: 

   výborná 
   velmi dobrá 
   dobrá 

   uspokojivá 
   dostatečná 
   nedostatečná 

   úplně 
   částečně 
   nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce**: 

Viz 2. strana 
 

10) Připomínky k práci**: 

Viz 2. strana 
 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci**: (budou zodpovězeny při obhajobě) 

- 
 

Doporučení k obhajobě:    doporučuji    nedoporučuji 

Klasifikace bakalářské práce: 

   A – výborně (1,0)    C – dobře (2,0)    E – dostatečně (3,0) 

   B – velmi dobře (1,5)    D – uspokojivě (2,5)    F – nedostatečně (4,0) 

Datum: 13.1.2015 Podpis: 

ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická 
Katedra telekomunikační techniky 
Praha 6 – Dejvice, Technická 2, 166 27 
tel: 224352100 nebo 224352103 



Doplnění k bodu 9 (Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce): 

Student Pavel Gregar ve své bakalářské práci navrhl a zrealizoval funkční domácí 
meteostanici založenou na přípravku Nexys4 od společnosti Digilent. Oceňuji zejména 
samostatnou práci studenta, kdy nejprve provedl vlastní návrh následovaný pořízením 
vlastních čidel a poté vytvořil nezbytné kódy v jazyce VHDL pro obsluhu jednotlivých 
čidel a interpretaci jimi naměřených hodnot. Nad rámec zadání student navíc vytvořil 
program v připojeném PC, umožňující dlouhodobé ukládání naměřených výsledků a 
jejich vykreslování do grafů. 
Práce nabízí vysoký potenciál a využitelnost v praxi nebo i v rámci navazujících 
studentských prací a projektů, zabývajících se jazykem VHLD a přípravky od 
společnosti Digilent. 
Zadání práce bylo zcela splněno. 
Předloženou bakalářskou práci studenta Pavla Gregara doporučuji k obhajobě a 
hodnotím stupněm A (výborně). 

Doplnění k bodu 10 (Připomínky k práci): 

Předložená bakalářská práce je po všech stránkách velmi zdařilá a kromě asi 2 malých 
překlepů nemám k práci žádné připomínky. 

Doplnění k bodu 11 (Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)): 

 

 


