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ll. HoDNocENí JEDNoTtlVÝcH KRlTÉR|í

Splnění zadání sptněnoffi
Posudte, zda předložená zóvěrečnó práce splňuje zqdóní. V komentáři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcelo
splněny, nebo zda je próce oproti zadónÍ rozšířeno. Nebyto-ti zadóní zcela sp!něno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady o
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Student vytvořil zařízení umožňující měřit efektivní hodnotu napětí signálů o kmitočtu 

'ini'atnc oo iednoiek tvHr, uč.tně
uživatelského rozhraní zobrazujícího kmitočtové spektrum. Vzhledem k zvolenému řešení se nepodařilo realizovat
kmitočtový rozsah od 0 Hz' Rozšíření rozsahu by vyžadovalo komplexnější řešení. Studen se navíc věnoval implementaci
rozhraní pro budoucí rozšíření funkcionality zařízení a možnostem stanovení korekčních koeficientů pro zvýšení přesnosti
navrhovanéh o zařízení.

odbornáúroveň m A - výborně
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podktadů o
dat získaných z praxe.
Práceje založena na znalosti elektronických obvodů, studiu doporučených zapojenívýrobců součástek, výpočtu
potřebných parametrů. Student prokázal znalostvoblastech nejen návrhu elektronických obvodů, ale i návrhu
vícevrstvých desek plošných spojů, řadě programovacích nástrojů.
Poznámka:
Kapitola 4.1': ,,V kalibračním listu pro tento přístroj je uvedeno, že při frekvenci 7 MHz a nopětí 10 V přeměřova! multimetr o
cca 0.855 %. ...Byla ověřena lineórní převodní charakterisťika multimetru a následně provedena korekce naměřeného
napětí o próvě tuto relativní chybu."Při takto vysokém kmitočtu lze předpokládat, že nenízanedbatelná nejistota údaje
uvedeného v kalibračním listu. Tj. je třeba uvažovat i nejistotu údaje uvedeného v kaIibračním listu. Chybí podrobnější

u.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posulte spýunost používóní formólnícty 7ápÍsů obsažených u próci. Posudte typografickou a jazykovou stránku.
Student se obecně vyjadřuje na dostatečné úrovni, v práci jsou ale i nestandarJnífármulacó, příp. chyby:
obr' 3.11. a) ..' Rektangulórního okénka ...
obr. 4.2 a 4.4. _v popisku uvedeno ,,procentuální odchylka", na vertikální ose jsou jednotky ppm.
Kapitola 4: V textu se střídají pojmy nejistota, chyba, přesnost, odchylka, měření. Např. kap. 4.3:,,...nejistota měření
použitého multimetru znevažuje přesnost měření našeho zařízenÍ." Kapitola e poněkud nepřehledná.
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmidobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získóvóní a využívóní studijních materiótů k řešení závěrečné próce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posud'te, zda studentvyužil všechny relevantnÍ zdroje. ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně
odlišeny od vlastnÍch výsledků o úvah, zda nedošlo k porušení cÍtočnÍ etiky a zda jsou bibliografické cÍtace úplné o v souladu

citace doporučené literatury, ze seznamu použité literatury je ale zřejmé, že našel náhradnízdroje. Autor mohl seřadit
seznam literatury podle pořadí citování.

Mffi POSUDEK OPONENTA
zÁvĚneČruÉ PRÁcE

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k úrovni teoreťických výsledkťl, nebo k úrovni a
funkčno2ti technického^ nebo programouého vytvořeného řešení, publikočním výstupům, experimentálnÍ zručnosti apod.

lIl. cELKoVÉ HoDNocENí, otÁzxv K oBHAJoBĚ, ruÁvRH KLAslFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvÍce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uvedte přÍpodné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.

Student prokázal znalosti v oblasti návrhu elektronických schémat, vícevrstvých tištěných spojů, programování,
návrhu mechanických dílů. l když se studentovi nepodařilo zce|a splnit zadánía popis experimentálních výsledků
svědčío nedostatku času, musím konstatovat, že student odvedl kvalitnívýkon odpovídajícíbakalářské práci' Bylo
by škoda v daném tématu nepokračovat na úrovni diplomové práce.

Dotazy:

L. Zobr' 4.2 plyne, že při aplikaci korekčních faktorů lze v určitém kmitočtovém rozsahu dosáhnout
teoreticky přesnosti do 10O llv/v.Z obr. 3.6 je zřejmé, že převodní charakteristika je značně kmitočtově
závislá. Jaké parametry budou především ovlivňovat převodnístabilitu převodní charakteristiky?

2. Jakým způsobem by se dalo dodatečně pokrýt kmitočtové pásmo měřeníod O Hz?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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