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1. Zadání závěrečné práce.
Předmětem práce byla realizace čtyř virtuálních přístrojů, kdy postupně narůstala náročnost a tedy
student měl příležitost se v problematice zdokonalovat a stavět na nabytých zkušenostech. Zadání
bylo splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student se projevil jako samostatný. Na konzultace se student dostavoval přiměřeně často. Dobře
připraven byl na počátcích a konci realizace, v mezičase úroveň připravenosti na konzultace nebyla
na dobré úrovni.

3. Aktivita při dokončování.
Realizační část započala včas, ale po realizaci prvních dvou jednoduchých přístrojů práce velmi
vázla. Nakonec byla realizační část v termínu dokončena. Nicméně samotná textová část DP byla
studentem vyrobena ve spěchu na poslední chvíli, což se odráží na ne zcela obsahově dokonalé
podobě.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student odvedl hotové funkční dílo, které plní zadání, zde bych dílo hodnotil známkou 1. Nicméně
ponechání přípravy textové části na poslední chvíli a zaslání textu k prvnímu připomínkování několik
dní před odevzdáním se velice odrazilo na úrovni, strukturovanosti a přehlednosti textové části. S
přihlédnutím k úrovni realizační části hodnotím celou práci známkou 2.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Do strany 42 má práce vyloženě kompilační charakter. Od strany 43 do strany 64 je popsáno vlastní
dílo. Dle mého názoru nejsou dostatečně popsány, ilustrovány a vysvětleny stěžejní řešené problémy
funkčního generátoru a osciloskopu. Práce nepřináší nové poznatky, ale to ani nebylo cílem.
Výsledkem je funkční kód v LabVIEW, který umožní z takřka libovolné karty sběru dat vytvořit
měřicí přístroj.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student nevyužil doporučené studijní prameny. Nalezl a využil však celou řadu jiných studijních
pramenů bez výjimky internetových.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce studenta je v souhrnu na přiměřené úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
-Vysvětlete vztah mezi vzorkovací frekvencí, velikosti bufferu a počtu period signálů v bufferu pro
analogový výstup
-vysvětlete princip SW designový vzoru použitého u osciloskopu
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