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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  "Senzorový systém pro řízení a regulaci" 
Jméno autora: Petr VILÍM 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Josef Náhlík, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav 126-Inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání je pro budoucího bakaláře náročnější tematickou šíří řešené problematiky. 

 
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. 

Zadání bylo bezesporu splněno ve všech bodech a bude velmi solidním základem pro eventuální 
navazující práce. 
 

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

Autor postupuje standardně od teoretických záležitostí založených na studiu dostupných podkladů až 
po vlastní návrh a softwarové řešení. Promyšleně postupuje i při oživování a hodnocení výsledků 
jednotlivých kroků.  
 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 

Práce má nesporně velmi solidní odbornou úroveň. Autor umí pracovat s informačními zdroji a 
náležitě je využívat. Výsledkem jsou navíc i cenné zkušenosti, které autor získal při praktické realizaci. 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Velmi časté používání květnatých emocionálně zabarvených formulací zbytečně zvyšuje rozsah práce 
a přitom nepřináší většinou žádnou odbornou informaci (pouze informaci o pocitech autora - o jeho 
nadšení pro hledání a bádání). Tvůrčí nadšení autora je obdivuhodné, leč jeho přílišná prezentace do 
odborného textu nepatří. Doufám, že při psaní diplomové práce si to autor uvědomí. Používáním 
specifických zkratek typu SMPS, LDO, ... atp., aniž jsou alespoň jednou vysvětleny i v textu při jejich 
prvním použití, trpí srozumitelnost a čtivost práce (i přesto, že seznam těchto zkratek je v závěru 
práce prezentován). Bez vysvětlení lze akceptovat jen obecně známé zkratky typu DPS, USB… apod… 
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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. 

Autor věnoval výběru a studiu relevantních odborných pramenů velkou pozornost (celkem 40 
odkazů), což nesporně přispělo i k vysoké odborné úrovni jeho práce. Získané informace pak autor i 
náležitě využívá a použité zdroje informací i důsledně cituje v souladu s etickými normami. Jeho 
osobní přínos je evidentní. 
 

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. 

Nemám další komentáře. 
 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předložená práce má velmi solidní odbornou úroveň, kterou drobné formální nedostatky nikterak neovlivňují. 
Autor zadaný úkol bezesporu splnil a jeho originální poznatky budou nesporně přínosné pro práce navazující. 
Proto jeho práci jednoznačné doporučuji k obhajobě. 
  

 Při obhajobě by autor mohl zmínit, jaký význam má měření vzorkovací frekvence senzorů na vnějším 
osvětlení - co autor očekával? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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