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1. Splnění požadavků zadání.
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Byl vytvořen funkční prototyp zařízení pro
měření a bezdrátový přenos dat, dále byl vytvořen program pro vyhodnocení těchto dat.  Teoretická i
praktická část diplomové práce je velice dobře vypracovaná. V teoretické části jsou rozebrány různé
typy biologických signálů a posouzena jejich vhodnost a možnosti měření pro senzorický systém
provozovaný v prototypu automobilu. V praktické části je pak důkladně popsán konkrétní senzorický
systém i s postupem odladění. Jako nedostatek bych viděl absenci znázornění, nebo popisu, připojení
měřicího systému s přesným popisem pinů konektorů a popis komunikačního protokolu mezi
senzorovým systémem a počítačem.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Formální i jazyková stránka práce je na výborné úrovni. Struktura kapitol je logicky řazena a
jednotlivé části na sebe plynule navazují. Diplomová práce je rozdělena asi na polovinu, kdy v první
polovině je popsána teoretická část a v druhé je popsaná praktická část této práce.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Prototyp vytvořeného vestavěného senzorového
systému jsem viděl pracovat, byl plně funkční včetně vizualizačního programu na počítači. Kvalita
provedení odpovídá prototypu, což bylo také zadáno. Pokud by měl být systém použit v praxi, bylo
by nutné provést drobné úpravy a montáž do ochranné krabičky. Touto prací studentka prokázala
schopnost nejen samostatně nastudovat a navrhnout systém pro sběr a vyhodnocení biometrických
dat, ale především vytvořit a odladit funkční prototyp výrobku, což bych chtěl zvlášť vyzdvihnout,
neboť toto není u všech studentů zcela samozřejmé. Věřím, že prototyp zařízení bude předveden i
během obhajoby diplomové práce.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce byla zadána se zaměřením hlavně na tvorbu měřicího systému, který by mohl být
implementován do speciálních prototypových vozidel. Přínos práce vidím ve vytvoření a otestování
prototypu zařízení, který je schopen měřit relevantní data v prototypových vozidlech, vhodném
výběru měřených veličin a jejich měření. Věřím, že takto navržené zařízení by mohlo být reálně
použito nejen v prototypových vozidlech, ale i při běžném životě, protože cena tohoto zařízení může
být relativně nízká.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Využití studijních pramenů odpovídá rozsahu práce. Použitá literatura je korektně vyznačena v textu.

6. Otázky k obhajobě.
1. Jaká je předpokládaná cena prototypu měřicího systému?
2. Jak by se dal měřicí systém vylepšit, a které biometrické údaje by systém ještě mohl měřit?
3. Jak se autorka dívá na využití výsledků své práce v praxi?

7. Souhrnné hodnocení.
V práci jsem nenašel žádné výraznější nedostatky, a proto tuto diplomovou práci hodnotím jako
výbornou.
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