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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Studentem řešené téma bylo náročné z hlediska požadované komplexnosti výsledného řešení. Stdent
se zabýval jak problematikou snímání teploty, jejím zpracováním ale také přenosem a následnou
vizualizací. Student splnil zadání ve všech požadovaných bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a aktivně. Během přípravy práce problematiku konzultoval, seznámil se
s problematikou chovu včel a problémy, které může jeho řešení částečně osvětlit. Na konzultace byl
dostatečně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu. Student byl schopen zařízení nainstalovat a předvést
jehho plnou funkci. Zařízení bylo na nainstalováno na dvou úlech a je trvale v provozu.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledky dosažené studentem mají úroveň požadovanou po absolventu bakalářského studia. Jeho
řešení je funkční nicméně pro další praktické použití bude potřebovat řadu úprav jak vlastního
měřicího řetězce, vizualizace na www. tak i managementu napájení.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce studenta na přípravě přinesla řadu poznatků převážně jeho osobě. seznámil se s problematikou
některých zákonitostí chovu včel a chování včelích společenství. Teprve implementace v předložené
práci vyvinutého systému a dlouhodobé pozorování a analýza naměřených dat může přinést některé
nové poznatky související s chovem včel. Přínos pro praxi je velký.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vybrány vhodně.

7. Souhrnné hodnocení.
Přístup studenta k přípravě řešení, průběh řešení i jeho postoj ke studiu v době kdy spolupracoval s
mou laboratoří hodnotím velmi kladně. Předložená práce byla řešena do jisté míry systematicky. K
práci přistupoval svědomitě a aktivně.

8. Otázky k obhajobě.
1. Které prvky vyvinutého systému bude třeba upravit a jak aby bylomožno měřicí soustavu
provozovat prakticky?
2. Jsou vestavěné senzory teploty pro danou aplikaci vyhovující nebo by měly být v budoucnu
nahrazeny jinými? Pakliže ano, jaké vlastnosti by měly mít?
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