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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh měřicího modulu systému PAPAGO 
Jméno autora: Josef Kaňák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Roubíček, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Papouch s.r.o., Strašnická 3164/1a 102 00 Praha 10 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jelikož se v zadání požaduje návrh a realizace pouze hardwarové části měřicího obvodu, který není nějak rozsáhlý, hodnotím 
zadání jako středně náročné. 
 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Navržený modul splňuje zadání. Zadání je však splněno pouze částečně, neboť se autor nezabýval ověřením parametrů 
navrženého modulu (body 4 a 5).  
 

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

K postupu řešení nemám výhrady, ale popis řešení (proces i výsledek) by si zasloužil v práci větší pozornost. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor se seznámil s problematikou měření mechanického napětí pomocí tenzometrů a dle daných požadavků správně zvolil 
způsob řešení.  Popis samotného řešení však hodnotím spíše jako nedostatečný. V práci není popsán použitý A/D převodník 
(stačilo by velice stručně s odkazem na katalogový list) a není ani zřejmé, do jaké míry autor vycházel z doporučeného 
zapojení výrobce. V předložené práci je navíc řada chyb (např. chybný vztah 3.4, napětí uvedeno v mA – str. 36, nebo chyby 
ve výpočtu filtrů na str. 37), které sice nejsou nějak zásadní, ale každopádně snižují odbornou úroveň práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce v pořádku a jazyková úroveň je dobrá. Zpracování některých tabulek a obrázků by si však 
zasloužilo větší pozornost. Též zápis některých vztahů je poněkud nestandardní (např. vztah 3.8). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Rozsah použité literatury pro zpracování teoretické části hodnotím jako dostatečný, přičemž použité zdroje autor korektně 
uvádí. V návrhové a experimentální části však odkazy na literaturu často chybí, přestože je z textu zřejmé, že autor z cizích 
zdrojů čerpal (např. na straně 36 se autor odkazuje na doporučená aplikační zapojení použitého A/D převodníku, ale 
příslušný odkaz v seznamu použité literatury chybí).   
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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. 

Autor práce zvolil správný postup a vhodné řešení zadaného úkolu. Do jaké míry je navržené řešení funkční a splňující 
požadované parametry však nelze hodnotit, neboť se autor experimentálním ověřením nezabýval, nebo pokud ano, tak 
výsledky v práci neuvádí.    

 
 
 

 

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. 
 
Výběr řešení i samotný návrh tenzometrického modulu (schéma + DPS) hodnotím velice kladně. Bohužel absence 
experimentálního ověření navrženého modulu a pouze průměrná kvalita textové části práce mé hodnocení snižuje. 
 
K obhajobě bakalářské práce mám tyto dotazy: 
 

1) Jaké výhody, příp. nevýhody má střídavé buzení tenzometrického můstku? Zdůvodněte použití zvoleného řešení.  
2) Jak je řešeno řízení H-můstku pro komutaci napájení tenzometrického snímače a s jakou frekvencí se komutace 

provádí? 
3) Jakého efektivního rozlišení se podařilo dosáhnout, příp. jaký je teoretický předpoklad při použití snímače s citlivostí 

2 mV/V?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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