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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Displej s Ferrofluidem 
Jméno autora: Lukáš Pospíchal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Zemánek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo navrhnout a postavit speciální displej pro zobrazování pomocí matice cívek a ferrofluidu. 
Zadání považuji za náročnější hlavně kvůli časovým nárokům na realizaci. Součástí zadání bylo také najít vhodné 
přístupy k řízení cívek. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Student v rámci práce navrhl, postavil a oživil elektroniku pro displej a provedl základní testy funkčnosti. 
Zařízení je modulární, takže se dá snadno rekonfigurovat a rozšiřovat. Zadání tedy považuji téměř za splněné. 
Bohužel se vzhledem k nedostatku času nepodařilo připravit složitější demonstrační programy a také 
rozpracovat různé způsoby řízení. 

 

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 práci řešil samostatně a věnoval se jí pravidelně. Průběh řešení se mnou konzultoval v dostatečné míře. 

 

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 prokázal své dovednosti v oblasti návrhu elektronických zařízení - vybral vhodné komponenty, navrhl 
zapojení i mechanické uspořádání systému, provedl různé předběžné testy s cívkami a ferrofluidem.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální a jazykové stránce na velmi dobré úrovni. Z hlediska obsahu je částečným nedostatkem 
práce strohost popisu řízení cívek a také neúplná dokumentace obvodového řešení. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
V práci jsou odkázány dva podobné systémy pro zobrazování pomocí ferrofluidu a datové listy.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Kladně hodnotím, že se studentovi podařilo navrhnout a sestavit funkční prototyp matice cívek, která ve spojení 
s ferrofluidem funguje jako displej. Zařízení je navržené modulárně a lze tedy snadno rozšiřovat. Student bohužel 
z časových důvodů nestihl připravit demonstrační programy a také dokumentace elektrického obvodu není 
dostatečná. Jinak je práce velmi pěkná. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 12.6.2019     Podpis: 


