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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vícekanálový přenosný detektor plynů s infračerveným senzorem 
Jméno autora: Jakub Jirsa 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Mikroelektroniky 
Oponent práce: Doc. Ing. Petr Macháč, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: VŠCHT Praha, Technická 5, 166  28 Praha 6 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání svou náročností odpovídá úrovni diplomové práce, v souhlase s tím úrovni zadání odpovídá i 
poměrně velký rozsah práce. 
 

Splnění zadání splněno 
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. 

Vložte komentář. Autor práce všechny body zadání splnil. Nad rámec zadání pak autor vypracoval program pro uživatelské 
rozhraní přístroje, které umožňuje ovládání prostřednictvím PC. 
 

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

Vložte komentář. Práce má standardní postup řešení. Pan Jirsa vychází z poměrně rozsáhlé teoretické části, kde se zabývá 
především přehledem spektroskopických metod. V dalších kapitolách autor prezentuje použitelné zdroje a detektory záření. 
Stručně uvádí jejich vlastnosti a diskutuje, zda jsou pro použití v navrhovaném přístroji použitelné. Podobné zaměření má 
kapitola týkající se optické cesty plynových detektorů. Teoretická část je pak zakončena přehledem některých komerčně 
dostupných detektorů. Vlastní realizovaný přístroj autor popisuje v kapitole 7. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Vlastní návrh přístroje je zpracován na profesionální úrovni. Odbornou úroveň práce snižují některé 
nepřesnosti v teoretické části – viz připomínky v celkovém hodnocení práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Zde nemám k práci žádné připomínky ani výhrady. 

 

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. 
Vložte komentář. V práci je 70 citací na zdroje, které pan Jirsa používal. Na bakalářskou práci je to velmi vysoký počet citací. 
U většiny citací je uveden odkaz na internetové stránky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Realizovaný přístroj jsem viděl, je funkční, jeho provedení je velmi technicky 
zdařilé. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Návrh a realizace přenosného detektoru plynů jsou zpracovány na vysoké úrovni a představují základní přínos 
bakalářské práce. Autor dotáhl návrh přístroje až do funkčního prototypu. Přístroj je doplněn o uživatelské 
rozhraní, které umožňuje ovládání prostřednictvím PC. V závěru pak autor uvádí možná rozšíření, doplnění a 
vylepšení přístroje.  

K vlastní práci mám následující připomínky: 

Str. 20 – infračervená oblast začíná na vlnové délce 7,5x10-7 m. 

Str. 27 – v Ramanově spektroskopii se používá budící záření i ve VIS oblasti. 

Str. 29 – absorpční koeficient se označuje symbolem α. 

Str. 33 – SiC je polovodič s nepřímým přechodem. 

Str. 33 – není pravda, že v laserových diodách neprobíhá spontánní emise. 

Str. 34 – kladná zpětná vazba je pro laserové diody nezbytnou nutností, ne že zlepší jejich vlastnosti. 

Str. 44 – sloučenina CsI má název jodid cesný. 

Str. 53 – v blokovém schématu přístroje postrádám obvody pro zpracování signálu z IR senzoru. 

Str. 59 – postrádám zde výrobní výkres kyvety, fotografie nestačí. 

Str. 72 – schéma zapojení se týká pouze mbed mikrokontroleru, není to schéma zapojení celého přístroje. 

Str. 75 – obr. 10-6 není čitelný. 

 

Do diskuze při obhajobě bakalářské práce mám na pana Jirsu následující dotazy: 

- Detektor záření LMM-244 má zabudovaný referenční kanál na 3,95 μm. Z práce není jasné, zda 
realizovaný přístroj tento kanál využívá a pokud ano, tak na co a jak? 

- Je schopen použitý senzor teploty měřit i záporné hodnoty a pracuje přístroj i v oblasti záporných teplot? 

 

 

Vzhledem k uvedeným nepřesnostem hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  

 B - velmi dobře. 
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