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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Teplotně a vlhkostně stabilizovaná komora pro líheň mravenců 
Jméno autora: Jakub Koller 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K13134 – Katedra mikroelektroniky 
Vedoucí práce: Ing. Alexandr Laposa, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT FEL, K13134 - Katedra mikroelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce považuji za průměrně náročné. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat komoru pro líheň 
mravenců zajišťující  optimální teplotní a vlhkostní podmínky pro hibernaci a inkubaci vybraného druhu 
mravenců.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
 

Zadání považuji ze splněné i přesto, že regulace vlhkosti nebyla implementována. Student totiž na základě 
hlubšího studia problematiky a průzkumu trhu logicky argumentuje, že není třeba implentovat funkci, kterou 
lze snadno zajistit vložením navlhčené vaty do prostoru zkumavky. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 

Student pracoval samostatně, aktivita však mohla být intenzivnější a konzultace častější. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 

Práce obsahuje v teoretické části přehledný popis životního cyklu mravenců, popis chovu mravenců a podmínky 
pro optimální hibernaci a inkubaci. Dále je zde stručně uveden rozbor parametrů vybraných komponent 
určených pro vlastní komoru a průzkum trhu shrnující komerčně dostupná řešení. V experimentální části je pak 
uveden návrh vlastního řešení, popis návrhu konstrukce komory, konkrétně použité součástky, řídicí program a 
rozbor výsledků testů na realizované komoře. K experimentální části mám následující výhrady: popis testů měl 
být detailnější, chybí  dlouhodobé testy (néjlépe několika týdenní), finální volba vlhkostního senzoru nebyla 
optimální (je rozměrově nekompatibilní s běžně používanými zkumavkami), některé návrhy na vylepšení mohly 
být implementovány. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
 

Po formální stránce má práce dobrou úroveň, je přehledná a dobře strukturovaná. Rozsah práce je přiměřený. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 

Student použil dostatečné množství referencí, které správně cituje. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
 Student ve své práci navrhl a realizoval komoru pro hibernaci a inkubaci vybraného druhu mravenců. 
Realizované řešení je funkční, nicméně lze identifikovat řadu nedostatků, které by v rámci optimalizace bylo vhodné 
implementovat. Přes uvedené výhrady se domnívám, že předložená práce svým rozsahem odpovídá požadavkům 
na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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