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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Předložená bakalářská práce svou náročností odpovídá vyšším než standardním požadavkům na
bakalářskou práci. Diplomant splnil zadání ve všech uvedených bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant byl během řešení velmi aktivní a pracoval systematicky a samostatně. Výsledky své práce
průběžně konzultoval s vedoucím bakalářské práce a na konzultace byl připraven. Oceňuji rovněž
konzultace s externími subjekty kvůli odstranění chyb GPS jednotek.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, aby její definitivní obsah mohl být
dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
První kapitola je věnována popisu GPS systémů a podobných projektů, dále se již diplomant zabývá
pouze vytvářenou konstrukcí jednotek pro měření času. Popsána je jak elektronická část, tak
vytvořený protokol a obsluhy všech signálů, které zpracovává procesor jednotek. K aplikaci byl
vytvořen vizualizační systém, který byl přímo upraven pro využití při zmiňované sportovní akci. Z
technického i programového hlediska není práci co vytknout. Větším problémem, je úroveň jazyka
českého, kterým je práce napsána, úroveň práce to sráží, nicméně výsledné produkty jsou
neoddiskutovatelně na vynikající úrovni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší, je základem pro vědeckou práci, která rozšiřuje využití
synchronizačních pulzů GPS jednotek při měření přechodových dějů apod.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant využil při zpracování své bakalářské práce jiné než doporučené studijní prameny, mimo
dvě knihy i katalogové listy elektronických komponent, což na výsledku práce není znát. Jeho vlastní
výsledky a úvahy jsou v práci jasně odděleny.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářskou práci přes výše uvedené jazykové nedostatky považuji za velmi dobře zpracovanou.
Diplomant v ní splnil všechny požadované úkoly a prokázal potřebné znalosti oboru Měřicí a řídicí
technika. Práci doporučuji k obhajobě.
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8. Otázky k obhajobě.
1. Proběhlo již ostré testování při soutěži a jak celý měřicí řetězec pracoval?
2. Co se stane při výpadku GPS signálu s běžící aplikací?
3. Lze nějak zabránit problémům rozkolu časových údajů GPS jednotek?
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