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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.

Zvolené téma je interdisciplinární – začíná biologií člověka a biofyzikou, pokračuje měřením a končí průmyslovými řídicími a 
vizualizačními systémy. 

Splnění zadání

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.

Zadání bylo zcela splněno. 

Aktvita a saíostatnost při zpracování práce

Posuďte,  dz byl student během řešení zktvní,  dz dodržovzl dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně kon ultovzl z  dz
byl nz kon ultzce dostztečně připrzven. Posuďte schopnost studentz szmostztné tvůrčí práce.

Student pracoval samostatně a se zájmem o téma, což je mj. dobře patrné i ze seznamu použité literatury, který obsahuje 
téměř sto ttulů. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.

Práce  odpovídá  úrovni  diplomové  práci  –  jak  odbornost teoretckooreeerení  část,  tak  vlastní  tvořivost část praktcké.
Student vyjma reeeree fyziologických indikátorů dueevního stavu, metod jejich měření a principu biofeedbacku také navrhl a
vytvořil test operátorských schopnost (založený na principu reakčních testů) a vizualizaci úlohy robotckého manipulátoru s
využitm biofeedbacku, kde jsou integrovány i měřené biologické signály operátora. Výee uvedené bylo realizováno pomocí
SCADA systému MySCADA. Pro komunikaci mezi SCADou a řídicím systémem byl využit protokol Modbus TCP. 

Foríální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.

Práce je z formálního hlediska na odpovídající úrovni. Pozitvně hodnotm využit profesionálního sazečského programu 
LaTeX při tvorbě grafcké podoby práce, včetně využit technik podporující automatzaci vědeckého psaní (vnitřní odkazy, 
citace, logické formátování). 

Výběr zdrojů, korektnost citací
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Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.

Zdroje jsou  korektně uváděny, jejich počet bohatě odpovídá diplomové práci.  

Další koíentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.

Kromě toho, že student využil znalost nabyté studiem Přístrojové a řídicí techniky – programování PLC, SCADA, průmyslové 
komunikační systémy, Java, Python – tak také nastudoval potřebnou oblast biokybernetky a fyziologie člověka. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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