
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Oponenti: Ing. Martin Vicher
Téma: Měření těsnosti objektů
Verze ZP: 1
Student: Ing. Jan Navrátil

1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práci považuji za náročnou. Diplomant nejenže navrhl své vlastní hardwarové zařízení, napsal k
němu ovládací software, dále software řídící vyhodnocující měření a celé toto úsilí završil
odlehčenou verzí řídícího software pro iPhone. Zadání tak bylo zcela splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant pracoval samostatně, záležitosti okolo hardwaru řešil naprosto samostatně, protože jako
vedoucí jsem mu v tomto směru nemohl jakkoliv pomoci - nejsem HW odborník. Vzhledem k tomu,
že například HW zařízení a jemu odpovídající řídící software vznikl, je patrné že musel pracovat
systematicky. Práce byla konzultována, na konzultace diplomant přicházel připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledek diplomové práce je funkční zařízení na měření těsnosti objektů, které je schopné
praktického nasazení a v současné době je již prakticky nasazeno ve stavební firmě (viz strana 49
diplomové práce, je zde ukázkový protokol o měření). V textu diplomové práce jsou fotografie z
měření prováděných tímto zařízením.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší nové poznatky ve smyslu nového, autorského řešení zařízení na měření těsnosti objektů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny tvoří převážně technická literatura a normy týkající se dané problematiky, v jejím
výběru nevidím problém.

7. Souhrnné hodnocení.
Domnívám se, že předložená práce nejen že splňuje obecné požadavky kladené na diplomovou práci
ale dokonce je i překračuje. Diplomant prokázal nejen schopnost vytvořit software a byl schopen i
navrhnout a sestavit hardwarové zařízení. Diplomantem vytvořené zařízení a software je již prakticky
používáno. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám.
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