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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rukavice se senzory pohybu 
Jméno autora: Vojtěch Vrba 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Jakub Svatoš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K13138 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce hodnotím jako náročnější. 

 

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 splněno bez výhrad. 
 

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

Navrhovaný postup je adekvátní zadání a metody řešení jsou správné. 

 

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 pana Vrby je na vysoké odborné úrovni. Nemám práci co vytknout. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň bakalářské páce pana Vrby je na vysoké úrovni, bohužel tuto kvalitu drobně sráží větší počet 
překlepů. 

 

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 Vrba pracoval s citacemi správně, oceňuji také relativně vysoký počet zdrojů (30). 

 

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. 
Úroveň předložené práce je velmi vysoká, student Vrba detailně, přehledně a správně prezentuje jak teoretickou, tak 
praktickou část.   
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce pana Vrby se zabývá návrhem, realizací a testování rukavice se senzory pohybu. Součástí práce je také návrh 
a vývoj obslužného softwaru a aplikace pro vizualizaci dat. Práce je přehledně členěna, do podrobna popisuje 
použité principy a metody. Vyzdvihl bych zde také snahu pana Vrby psát aplikace tak, aby byly přehledné a snadno 
upravitelné další osobou. 

Celkově musím práci hodnotit velmi kladně. Student splnil zadání v plném rozsahu.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Prosím, vysvětlete, proč jste vybíral jen mezi dvěma akcelerometry (Bosch a ST). V případě volby akcelerometru 
od ST bez magnetometru by bylo vhodné srovnávat spotřebu včetně přidaného magnetometru. 

 

Jak by fungovalo zapojení na obr. 6.12.? 

 

Můžete porovnat Váš navržený systém se systémy komerčně dostupnými z hlediska ceny, parametrů a přesnosti? 
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