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1. Splnění požadavků zadání.
Predložená bakalářská práce svou náročností odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, diplomant
splnil zadání ve všech uvedených bodech.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Bakalářská práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe logicky navazují. Teoretické části věnuje
diplomant více než polovinu práce, nicméně do této kategorie spadá i rešerše možných řešení a úvaha
nad jednotlivými možnostmi, poměr mezi praktickou a teoretickou částí považuji za vyvážený.
Jazyková stránka práce je až na pár překlepů bez výhrad. Úprava práce je celkově na dobré úrovni,
snad jen některé obrázky mohly být barevně upraveny, ať je patrnější jejich obsah (obr. 6-5). Uvádění
kódu aplikace pro mikrokontrolér v přílohách nepovažuji za přínosné.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem bakalářské práce je rešerše možných řešení ochrany měřicích karet (chybí sběrnice typu
PC/104, překrývání pojmů specializované karty a multifunkční DAQ, laboratoře VŠB-TU Ostrava
oplývají celou škálou DAQ karet různých výrobců, nejen Humusoft) a její realizace.  Ta se zabývá
analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Ostatní funkční části (čítače) a jejich ochrana v práci
chybí, nicméně vzhledem k logickým signálům bude situace obdobná jako u digitálních linek. K
elektronické části je možno upozornit na několik drobností, jako minimální napětí galvanicky
odděleného zdroje (+-15V pro správnou funkci stabilizátoru), v digitální větvi je možné využít
rychlejších optočlenů s hradlem (H11L1), trimry způsobují větší šum signálu apod. V práci jsou
zmiňovány hlavně napěťové úrovně, frekvenční charakteristiky celého řetězce naměřeny nejsou.
Samotný koncept práce je velmi přínosný pro základní seznámení s měřicí kartou, pak jeho výhody
sráží nutnost využití více kanálů pro měření analogových hodnot.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má kompilační charakter a nepřináší nové poznatky. Jako zcela zásadní považuji hledání cesty
pro ochranu těchto prostředků před zničením, využití je tudíž vítané. Pro absolutně bezpečnou práci
ovšem považuji využití pevně připojených úloh či modelů s patřičnými konektory, kdy nelze dojít k
záměně.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou využity jak tištěné, tak elektronické (především manuály k použitým
elektronickým prvkům). Převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních úvah.

6. Otázky k obhajobě.
1. Lze využít ochranu pro digitální linky i pro čítače a časovače ?
2. Zmíněná karta při nezapojeném digitálním vstupu indikuje logickou 1. Splňuje předložené řešení
tuto funkci a proč tomu tak je ?
3. Je dostačující využítí FIFO pro DAQ karty ? Znáte pojem DMA (Direct Memory Access) a jeho
využití v této technologii?
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7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce je velmi dobře zpracována. Diplomant splnil požadované úkoly a práci doporučuji k
obhajobě.
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