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1. Odpovídá bakalářská práce zadání?
Předložená Bakalářská práce odpovídá zadání. Všechny body zadání jsou splněny.

2. Jak hodnotíte bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Student během realizace zadání se musel seznámit s vnitřní strukturou MEMs systému
(akcelerometru), s principy měření. Tomu je věnována první část práce. Další část práce je věnována
matematické podpoře vyhodnocení naměřených dat (Fourierová transformace). Následuje
vyhodnocení naměřených dat v software Signal Analyser a MATLAB a jejich vyhodnocení a
porovnání.

3. Základní hodnocení bakalářské práce:
Celá práce má logickou návaznost a jednotlivé kapitoly jsou vyvážené a vypovídají o schopnostech
studenta. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

4. Jiné poznámky a kritické připomínky:
Popište způsob převodu dat naměřených v surovém stavu z MEMs systému (int hodnota na real
číslo).

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky:
Přínosem práce je rozšíření možností využití a nasazení MEMs systémů, ověření jejich funkce,
zpracování a vyhodnocení naměřených dat jak v programu Signal Analyser, tak v programu
MATLAB.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Použité studijní prameny jsou voleny vhodně a v dostatečném množství. V práci jsou i na tuto
literaturu odkazy.

7. Hodnocení formální stránky bakalářské práce:
Formálně je práce velmi dobrá, nechybí zde seznam použitých symbolů a zkratek, seznam literatury,
na kterou jsou v práci použité odkazy. V práci se objevují i drobné překlepy. To vše ale nesnižuje
úroveň celé práce.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků bakalářské práce?
Výsledky této Bakalářské práce lze použít např. při určování zrychlení různých části karoserie
vozidla, vibrací konstrukčních dílů, pohodlí jízdy apod.
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