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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání posuzované bakalářské práce odpovídá svou náročností standardní úrovni zvládnutí graficky
orientovaných vývojových nástrojů implementovaných ve vývojovém prostředí LabVIEW a
používaných v oblasti virtuální instrumentace jako SW obsluha HW prostředků rozšiřujících
otevřenou architekturu PC. Rozsah a způsob řešení tohoto zadání odpovídá zadání bakalářské práce.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Logická struktura kapitol odpovídá zadání bakalářské práce, jednotlivé kapitoly mají logickou
návaznost a vazbu na body zadání bakalářské práce. Po stránce formální je bakalářská práce na dobré
úrovni, ale některé odstavce jsou nepřehledně dlouhé (např. druhý odstavec na straně 29, druhý
odstavec na str. 49).
Po stránce jazykové jsou však v textu některé věty, které svou gramatickou skladbou neodpovídají
gramatice českého jazyka, v některých větách chybějí čárky před spojkami.
Student rovněž používá některé technické pojmy, které neodpovídají přesně vžité praxi nebo jsou
diskutabilní a nemá ujasněno, zda bude ve své práci primárně používat českou nebo anglickou
terminologii, používá české skloňování anglických pojmů („softwarů“), nejednotné uvádění velkých
písmen v anglických pojmech (např. Configuration Settings vs Instrument control na str. 25 nebo
Lines to Read vs Lines to read na str. 26).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dle sdělení vedoucího BP jsou SW řešení obsažená v bakalářské práci plně funkční, takže nedostatky
snižujícími hodnocení bakalářské práce spatřuji spíše v textové části bakalářské práce.
K hodnocené bakalářské práci mám tyto připomínky:
 … dělá LabVIEW jedním z nejlépe programátorsky přívětivým prostředím k vývoji aplikací. Str.17
– chybná gramatika.
7. Dvstupy pro měření digitálním multimetrem, … Str. 21 – překlep
11. Uživatelem konfigurovatelné „banánkové“ konektory – jak může uživatel konfigurovat
banánkový konektor?
Vypuštění zmínky o analogových vstupech v popisu karty NI PCI 6221 na straně 21 – tyto jsou
podstatnou části architektury této multifunkční karty.
Zmáčknuto zlačítko stop? Na str. 46.
Od strany 43 je v bakalářské práci poměrně podrobný popis programových struktur použitých ve
vytvořené aplikaci, postrádám však uživatelskou dokumentaci, která by sloužila koncovému uživateli
vytvořené SW aplikace.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Do strany 42 se jedná o práci spíše kompilačního charakteru, od strany 43 se jedná o popis výsledků
vlastní tvůrčí aktivity studenta. Novým poznatkem je SW aplikace umožňující použití čtyř
vytvořených virtuálních přístrojů na libovolném HW prostředku fy. NI, tato část práce je použitelná v
praxi.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student uvádí 18 studijních pramenů, které důsledně označuje při citacích v textu. Výběr těchto
studijních pramenů ve vztahu k zadané bakalářské práci považuji za relevantní.

6. Otázky k obhajobě.
1) Jaká je dosažitelná vzorkovací frekvence na kanál osciloskopu při použití karty NI PCI 6221 při
měření dvou kanálů?
2) Lze na této multifunkční kartě spustit současně osciloskop a funkční generátor?



7. Souhrnné hodnocení.
Způsobem zpracování bakalářské práce student prokázal schopnosti předpokládané u absolventa
bakalářského studia, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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