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lI. HoDNocENí JEDNoTLMýCH KRFÉRIí

7adání náročnější
Hodnocení nóračnosti zadání zóvěrečné próce.
práce je zadaná z průmyslu a zahrnuje jak návrh obvodového zapojení a DPS, tak rnývoj SW a vlastní realizaci, tj. oŽivení

a měření ieho vlastnosti,

Splnění zadání splněno
posuďťe, zda předložená zóvěrečnó próce splňuje zadání. V komentóři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcela

splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena, Nebyto-ti zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvaŽnost, dopady a

případně i příčiny jednoťlivých nedostatků.
student solnil zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - v,ýborně
posudte, zda by! student během řešení aktívní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jesťli své řešení prŮběŽně konzultaval a zda

byl no kanzultace dostatečně připraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvŮrČÍ próce.

Student řešil práci samostatně ve spolupráci se zadávající firmou Veolia Smart Systems ČR, s.r.o,. S vedoucím pravidelně

konzultoval dosažené rnýsledky. Realizace vzorků i měření prováděl v laboratoři zadávající firmy.

Odbornáúroveň A-v,ýborně
posud'te úroveň odbornasti závěrečné práce, využiťí znalostí získaných studiem a z odbarné literaťury, využití podkladŮ a dat
získaných z proxe.

Student využil poznatky ze studia a poměrně rychle se začal orientovat v dané problematice.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posudte spróvnost používání formólních zópisů obsažených v práci. Posuďťe typografickou a jazykovou strónku.

Práce s mlnImem nedostatků. Vytnout lze používání hovorovrich výrazů.

Výběr zdrojú, korektnost citací A - v,ýborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívóní studijních maťeriálů k řešení závěrečné próce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posudte, zda studenť využil všechny relevanťní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení cítační etiky a zda jsou bibliagrafické citace úplné a v soulqdu s cítačními
zvyklostmi a normami.
student dobře wužil dostupné zdroie informací, které korektně citoval,

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřeťe se k úrovní dosažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, např. k úrovni teoretických vysledků, nebo k úrovni a

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výsťupům, experimentální zručnosti apod.

Vložte komentář {nepovinné hodnocení).
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Ill. cexovÉ HoDNocENín ruÁvnx KLAslFlKAcE
Shrňte aspekty závěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Práci studenta hodnotím celkově jako velmi zdařilou. Student začal řešit úkol bez předchozích praktických
zkuŠenostÍ, které musel získat při vývoji a realizaci funkčních vzorků. Z odborného htediska je to próce aplikační na
bózi vYróběných D a jejich katalogového zapojení. Nicméně student muset prob!ém nastudovat, navrhnout řešeni
a vYbrat vhodnou obvodovou realizaci. Mimoto řešil i otózku ovládacího 5W a vlastní realizace funkčního vzorku
(návrh DPS,..., měřenívýsledných vlastností). V rámci bakatdřské práce dosáhlvýborného výsledku.

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - vrýborně.
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