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1. Splnění požadavků zadání. 

Předložená práce odpovídá zadání. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Po formální stránce předložená práce s připomínkami splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 

Grafická stránka práce odpovídá standardu.  

 

Text práce obsahuje některé formální nedostatky. Jedním z nedostatků práce je použitá jazyková forma a 

druhým je nestandardní použití terminologie, např. str. 12., kap. 4.1.4. Autor zde používá nestandardní 

pojmy jako „VA výkon“ a „W výkon“ místo termínů jako zdánlivý a činný výkon. Příkladem jazykově 

nekorektní formy je na str. 28. kap. 6. autorem použitý pojem "dva trafa". 

 

Rovněž k názvům kapitol mám připomínky, neboť názvy jako Přehled, popř. názvy, které obsahují pouze 

označení typů HW, např. TANK-800, popř.  pouze anglické pojmy např. Plug and Play, nejsou příliš šťastně 

voleny.  Nicméně kapitoly bakalářská práce včetně příloh tvoří logický celek.  

 

Práce dle mého názoru neobsahuje dostatečně jasné přehledové schéma celého systému. Schéma/obrázek 

29. ze str. 28. nepovažuji za dostačující, není v něm vyznačeno alespoň principiálně měření prostřednictvím 

převodníkové karty a k tomu potřebné moduly úpravy signálu. Taktéž na str. 26., kap 6.2.2 popis 

uvedeného kódu rozhodně nepovažuji za vyčerpávající 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Ačkoli autor předložil čáti kódu, které plní zadané požadavky a požadovaná měření a vyhodnocení byla 

provedena, úroveň práce považuji za průměrnou. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Výsledné řešení a závěry lze považovat za původní autorské dílo pisatele. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Výběr studijních pramenů považuji za odpovídající tématu a zaměření diplomové práce.  

Forma citace literatury, konkrétně zdroj 7. a 8. nepovažuji za korektní. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Jakou roli hraje SW vrstva VISA při komunikaci s přístroji a jaká je její výhoda? 

 

V čem spočívají výhody a v čem nevýhody rozhraní GPIB? 



 

IVI ovladač je komplexnější nežli VXI P&P přístrojový ovladač. V čem tedy spočívají výhody IVI přístrojového 

ovladače? 

 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Autor zpracováním bakalářské práce prokázal schopnost řešit zadané úlohy. Práce, byť s mnohými 

připomínkami a nedostatky, splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 

 

Celkové hodnocení:   dobře 

 

V Ostravě, 25.5.2015 -------------------------------------------------- 
 podpis oponenta 




