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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Struktura bakalářské práce je logická, jednotlivých patnáct kapitol na sebe navazuje dle zadaných
zásad pro vypracování.  Formální část bakalářské práce, vč. praktické, je na odpovídající úrovni.
Vložené dvě přílohy dokresluje aplikaci práce. Podle mého názoru však bylo možné teoretickou část
práce stmelit do jedné velké kapitoly (např. č.2) a studentem zvolené kapitoly č. 2-9 mít jako
podkapitoly kapitoly č. 2. Rovněž se domnívám, že teoretická část práce je zbytečně obsáhlá a že by
bylo vhodnější více rozpracovat praktickou část práce, jakož to by bylo vhodné např. vložit více
fotografií dokreslující aplikaci práce. Vlastní práce začíná až na str. 26, což tuto skutečnost podtrhuje.
U některých obrázků není jednotnost v tloušťkách čar jednotlivých bloků. Závěr práce (kap. 13) by
bylo vhodné začít na samostatné straně. Bakalářské práce má však dobrou jazykovou i grafickou
úroveň.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Bakalářská práce se zabývá vytvořením řídicího systému pro aplikaci dynamického zobrazovače, vč.
praktické realizace, které bylo dosaženo vlastním konstrukčním řešením. Výsledky práce jsou v
souladu s předpokládanými teoretickými předpoklady. K práci nemám vážnějších připomínek.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Ze zpracování bakalářské práce je patrné, že se nejedná o práci vědeckého charakteru, avšak využívá
získaných vědomostí během studia zpracování signálů a programování v oblasti vykreslování textů a
obrazců pomocí dynamického zobrazovače za použití PC a vytvořených softwarových aplikací.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil dostatečné množství odborné literatury, což hodnotím velmi kladně.

6. Otázky k obhajobě.
Čím je dáno rozlišení a barevné spektrum zobrazovaných signálů a obrazců, jaké úpravy by bylo
nutné provést pro zdokonalení zobrazení? Jakým způsobem by bylo možné zmírnit vlivy
nestejnoměrné nabíjení a vybíjení kondenzátorů, tedy stabilního napájení, pokud byste tedy nebral v
úvahu rozdíl dynamických odporů použitých diod?

7. Souhrnné hodnocení.
Z bakalářské práce je patrné, že si dal student na jejím vypracování dostatečně záležet, nicméně jak
jsem uvedl v bodě 2 tohoto hodnocení,  teoretická část práce je zbytečně obsáhlá a bylo by vhodnější
více rozpracovat praktickou část práce, vč. tedy např. vložení více fotografií, nákresů a blokových
schémat dokreslující aplikaci práce. Rovněž se v práci vyskytlo pár formálních chyb, které jsem
uvedl v bodě 2 tohoto hodnocení. Práci proto hodnotím velmi dobře.
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