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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Predložená bakalárska práca prezentuje množstvo teoretických aj experimentálne získaných
poznatkov, ktoré sú vhodným spôsobom interpretované. Spôsob a rozsah, akým napĺňa stanovené
ciele, považujem za primeraný záverečnej bakalárskej práci.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Štruktúra práce je logická, prehľadná, vyvážená a zodpovedajúca požiadavkám kladeným na tento
druh záverečných prác.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Študent preukázal vysokú mieru porozumenia danej problematiky uvedením relevantných zdrojov a
prehľadným spracovaním relevantných informácií.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práca obsahuje niekoľko preklepov a gramatických chýb, ktoré však výraznejším spôsobom
neznižujú jej vysokú úroveň. Po formálnej stránke práci možno vytknúť nedostatočný popis
schematických zobrazení dynamometrov, napr. pri obr. 9.
K obr. 26 odporúčam uviesť v rámci obhajoby vysvetlenie, prečo úroveň nameraného šumu pri
spracovaní dát nebola znižovaná niektorou zo známych metód, ďalej čo je príčinou poklesu úrovne
signálu po spustení (od 3. sekundy záznamu) a prečo úroveň signálu pri rezaní vzorky narastá (medzi
9. a 15. sekundou záznamu) – ide o vplyv nestabilít popísaných v experimentálnej časti práce?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
S potešením konštatujem, že v experimentálnej časti a v závere práca prináša poznatky, ktoré sú
použiteľné ako pre ďalší výskum, tak aj pre účely praxe.

Napriek uvedeným pripomienkam som po podrobnom preštudovaní predloženej práce dospel k
názoru, že spĺňa kritériá na úroveň bakalárskej práce a vo viacerých ohľadoch ich dokonca prevyšuje.
S potešením prácu hodnotím známkou „výborne“ a odporúčam na obhajobu pred štátnicovou
komisiou.

6. Poznámky a kritické připomínky:
Po faktickej stránke je potrebné upresniť, že programové vybavenie Signal Express umožňuje taktiež
prehrávanie dát a ich analytické spracovanie. Ďalej, súčasťou virtuálnych prístrojov nutne nemusí byť
DAQ zariadenie. Údaj „60x vyšší deformační citlivost a 60x vyšší práhová citlivost“ na s. 33 je síce
správne citovaný, avšak uvedené hodnoty nie sú absolútne, v skutočnosti závisia od viacerých
faktorov.
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