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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měřicí pracoviště pro elektronické hudební nástroje 
Jméno autora: Tomáš Vyšinský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra telekomunikační techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání požaduje úvodní analýzu, návrh, praktickou realizaci měřicích pracovišť včetně odzkoušení a přípravy uživatelských 
návodů. 

 

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. 

Předložená práce beze zbytku splňuje zadání. Při zadání jsem počítal s vytvořením čtveřice laboratorních úloh, výsledek 
tento předpoklad výrazně překračuje, student vytvořil celkem sedm laboratorních úloh. 

 

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 mimořádně aktivně, samostatně a tvořivě, při řešení úspěšně překonával řadu obtíží. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Podstatná fakta jsou sdělena správně, použité názvosloví (jak v českém, tak v anglickém jazyce) je korektní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez připomínek. 

 

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. 
Bez připomínek. 

 

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 zručnost i apod. 
Student připravil sedm laboratorních úloh, které jsou doprovázeny praktickými návody. Všechny úlohy jsou funkční. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce měla dva cíle – teoretický, který spočíval v analýze aktuálního stavu oblasti elektronických hudebních 
nástrojů a (podstatnější) praktický, jehož výsledkem měla být realizace sady měřicích pracovišť (laboratorních 
úloh) včetně jejich návrhu a ladění a následné přípravy návodů. 
Oba cíle byly splněny beze zbytku, výsledky v praktické části výrazně překonaly má očekávání. Po celou dobu řešení 
student projevoval nebývalou aktivitu, byl iniciativní, pracoval tvůrčím způsobem, na schůzky chodil pravidelně a 
vždy velmi dobře připraven. Student velmi dobře plnil dohodnutý harmonogram postupu práce a skvěle se vyrovnal 
s rozličností dílčích úkolů a problémy, které při vypracování musel řešit. 
Výsledky jeho práce mohou být ihned velmi dobře použity v praktické výuce v dané oblasti, navíc na ně lze 
navazovat a dále je rozšiřovat. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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