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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory  
Jméno autora: Vladimír Bareš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Kybernetiky 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra měření 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo navrhnout kompletní zapojení celého senzoru, včetně návrhu DPS a jeho osazení. Z hlediska náročnosti 
hodnotím zadání jako průměrné. 

 

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. 

Student splnil všechny body zadání, tak jak jsme se domluvili a nemám tedy připomínek. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval samostatně a velmi aktivně. Na dohodnuté schůzky chodil pravidelně, vždy písemně připraven a 
konzultoval možné problematické části. Velmi kladně hodnotím snahu studenta před samotným návrhem DPS vyzkoušet si 
jednotlivé komponenty s využitím KITů a nepájivého pole, aby předešel možným problémům. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student byl vždy velmi dobře připraven a měl nastudovanou problematiku z literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Písemná práce je také na velmi vysoké úrovni. Bohužel se na ní v některých částech podepsala časová tíseň, kdy byla 
dopisována. Ze stejného důvodu jsem neměl možnost dopředu vidět finální podobu práce a některé překlepy či chyby 
opravit. Práce je však dle mého názoru dobře napsána. 

 

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. 
Student velmi aktivně pracoval s odbornou literaturou a její množství je myslím přiměřené BP. 
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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. 
Student prokázal, že dokáže navrhnout a sestavit funkční přístroj na měření proudu, který dosahuje předem daných 
parametrů. Jednoduchá měření dokládají, že senzor je použitelný a je možno ve vývoji dále pokračovat. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Se studentem se mi velmi dobře pracovalo, byl aktivní, přicházel s vlastními myšlenkami, pracoval samostatně. Ke 
konci semestru se trochu projevilo špatné načasování prací, což se pak projevilo především na textové části práce. 
S přihlédnutím k těmto okolnostem hodnotím pana Vladimíra Bareše stupněm B-velmi dobře. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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