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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  „Domácí pasterizační jednotka NG“ 
Jméno autora: Bc. Stanislav KUBÍN 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Josef NÁHLÍK, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ú126-Inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je náročné svou mezioborovostí a komplexností řešeného problému. Jeho řešení je racionálně navázáno na předchozí 
bakalářskou práci a to dává šanci zadání vyhovět na solidní úrovni.   
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání DP ukládá autorovi provést na realizovaném zařízení ověřovací měření a zhotovit vzorový protokol o měření. To 
v předložené diplomové práci diplomant poněkud opomněl. Jinak zadání splněno na solidní úrovni. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomant správně zvolil cestu systematického koncepčního vylepšování předchozího řešení založeného na předchozích 
zkušenostech a racionálně vytyčených cílech. Vylepšil výrazně funkčnost a předpoklady sériovosti případné výroby za 
přijatelnou cenu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce má nesporně vysokou odbornou úroveň s využitím aktuálně dostupných informací. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, včetně výrobní dokumentace. Bylo by užitečné, kdyby se autor v práci odkazoval i na 
obsah přiloženého CD ROM, kde jsou úplné informace o konstrukci. Poněkud slabší je jazyková úroveň práce. Komplikovaná 
souvětí s četnými vsuvkami a vloženými závorkami ztěžují čtení práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Nemám připomínky. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vzniklo pozoruhodné zařízení, které má velmi nadějnou perspektivu využití v praxi. Autor vše řešil komplexně na velmi 
vysoké odborné úrovni jak po stránce hardwarové, tak softwarové.  

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předložená diplomová práce má velmi vysokou odbornou úroveň a splňuje obvyklé nároky na práci tohoto typu. 
Drobné výhrady jazykového charakteru lze považovat za nepodstatné. 
 
Dotazy:  
1) Prosím autora, aby při obhajobě prezentoval protokol o měření na realizovaném zařízení. 
2) Jaké jsou zkušenosti s čištěním aparatury po jejím použití. 
 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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