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1. Splnění požadavků zadání. 
Zadání této práce odpovídá náročnosti bakalářské práce. Předložená práce odpovídá zadání. 
Výsledný sestavený modul proběhl úspěšným testováním, při konkrétním použití pro měření 
teploty lidského těla byl ovšem shledán nefunkčním. Dle zpracovatele z důvodů nefunkčního 
vlastního senzoru pro měření teploty.  
   

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Předložená práce je dobře strukturována dle požadavků na bakalářskou práci. V teoretické části je 
přehledně zpracováno rozdělení principů měření teplot. Dále je proveden výběr vhodného 
snímače, návrh jeho zapojení, fyzická realizace měřícího modulu, návrh software a testování. 
Závěr obsahuje shrnutí celé práce.   
   

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Bakalářská práce se věnuje velmi zajímavému a velice důležitému měření teploty lidského těla. 
Práce je dobře zpracována, celkový výsledek ovšem kazí konečná nefunkčnost modulu. Testování 
sestaveného modulu simulováním senzoru pro měření teploty dopadlo dle výsledku uspokojivě.  
 Laboratorní úloha sestavená na toto téma je dobře zpracována. 
  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práce využívá komerčně dodávaných součástek a modulů, sestavených v laboratoři 
Biomedicínského inženýrství VŠB, které jsou vhodným zapojením sestaveny do měřícího řetězce. 
Je navržen software pro jednoduché zobrazování naměřených výsledků. Navržený modul by se 
dal dále využít pro výuku, případně další vývoj v oblasti biomedicíncké techniky. 
  
  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Studijní materiály byly vhodně vybrány, jejich použití a citace jsou uvedeny v práci dle zavedených 
pravidel. 
  

6. Otázky k obhajobě. 
Jakým způsobem mohlo dojít k poškození senzoru? Nebylo by vhodné otestovat s jiným 
senzorem? 
 Z jakého důvodu se Vám neosvědčila realizace pomocí SMD součástek, o které píšete?  
  

7. Souhrnné hodnocení. 
Práce se zabývá velmi zajímavým tématem. Je dobře zpracována s rozborem dané problematiky, 
výběrem součástek, návrhem měřícího řetězce a zobrazovacího software. Celkový dojem ovšem 
kazí konečná nefunkčnost měřícího modulu, zřejmě způsobená vadným senzorem. Navržená 
laboratorní úloha je dobře zpracována, ale z důvodu nefunkčnosti modulu je nepoužitelná. Navrhuji 
předvedení měřícího modulu pro připojení k měřícímu řetězci BMENG Kit, jak bylo požadováno v 
zadání této práce. 
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