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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Protonový magnetometr a zpracování  precesního signálu
Jméno autora: Ondřej Bureš
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: Katedra měření
Oponent práce: Ing. Vojtěch Janásek, CSc.
Pracoviště oponenta práce: JanasCard

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání

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.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Vložte komentář.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
Vložte komentář.

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.
Oceňuji, že student navrhl, realizoval a otestoval dané zařízení. Hlavní připomínku mám k tomu, že student testoval zařízení 
pouze jako celek, v práci nejsou uvedeny žádná data pro testovací konfiguraci uvedenou v kap. 6.1. Výhradu mám i ke 
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komparační metodě, domnívám se, že měřit čas všech period signálu je do značné míry zbytečný.

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.
V práci mi chybí  samostatné otestování  pouze vyhodnocovací elektroniky  a použitých algoritmů dle kap. 6.1, 
celkové otestování v reálném nasazení je ovlivněno řadou dalších vlivů a  přínos různých algoritmů je mnohem 
méně jasný. 
Prosím o zdůvodnění jaké výhody má měření času všech  hran signálu oproti změření času mezi první a poslední 
hranou s  čítáním počtu period uvnitř měřeného  intervalu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: 28.5.2021 Podpis:
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