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Zadání
Hodnocení nóročnosti zadóní závěrečné próce.

Zadání 1e formulováno tak že umožňuje vytvořit ambiciózníprojekt a brlt tak dobrou diplomovou prací.

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

Zvolené řešeníie iedno z mnoha řešení, které se nabízí, Zvolené řešeníje dostatečně kvalitní,

Výběr zdrojů, korektnost citací
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získóvóní a využívóní studijních materióIů k řešení zóvěrečné próce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posud'te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošIo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace Úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi o normamí,
(e všem oblastem práce si diplomant vybral zaiímavou a relevantní literaturu, kterou uvádí a cituje v textu.

otázky k obhajobě

v kapitole 2.3 USB komunik..u nu strant 17 popisujete nutnost impedantn|ho ptirpLsob"nl U§B\<omunilalni l'n\.y
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Splnění zadání
posuďte, zda předložená zóvěrečná práce splňuje zadóní. V komentóři případně uveďte body zadóní, které nebyly zcela

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířeno, Nebyloli zaddní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvaŽnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivych nedostatků.
Diplomant se věnuje rozsáhle problematice převodu analogového signálu a jeho následného digitálního zpracovanÍ, Dále

pak popisuje přenos dat, způsob galvanického oddělení a následné implementace. Větší pozornost mohla blh věnována

řešeži současných řešení a následnému zdůvodnění zvoleného řešení. Z předchozího vyplývá, že požadavky zadání byly

odborná úroveň
posudte úroveň odbornosti zóvěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladŮ a

dat získaných z praxe.

Diplomant prokazuje své odborné znalosti získané studiem rozličných zdrojů, které uplatňuje v své práci. Například v

realizační části diplomové práce když při návrhu desky plošného spoje se zabývá všemi důležitými aspekty návrhu mající
vliv na kvalitu vÝsledné aplikace.



čEC
\rrsoG
lJčE{i
TECHillcld
V PRÁZE

POSUDEK OPONENTA
ávĚnečruÉ pnÁce
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Shrňte ospekty závěreČné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. tlvedte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

DiPlomot ve své próci ve vŠech oblastech prokazuje odborný pohled na danou problematiku. Vzhledem k
dosaženým výsledkům navrhuji hodnocení stupněm A

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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