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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne

Téma diplomové práce:

Návrh metodiky měření a vyhodnocování výsledků na výbuchovém autoklávu VA 250

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Radek Adamovský

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Teoretická část je v některých kapitolách zbytečně rozsáhlá (ovlivnění mezí
výbušnosti a průběhu výbuchu) a někde nedostačující (studie možností řízení
a výběr hardwaru i softwaru). Neobjevují se zde žádné nové poznatky. Nejspíš
je to výběrem literárních pramenů. Rozbor informací a učiněné závěry mohly
být hlubší a komplexnější) Kapitoly teoretické částí nejsou propojeny z další
praktickou částí. Při tvorbě řízení a vyhodnocování se měl diplomant více
opírat o teorii v dané problematice, ze které měly vycházet praktické závěry.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomant v úvodní části shromáždil obecné informace v dané oblasti.
Z teoretické části nejsou vyvozeny závěry, které by ovlivnily praktickou část.
Kladně hodnotím praktickou část diplomové práce, ve které student
prokázal inženýrský přístup. Velmi kladně hodnotím i tvorbu výkresové
dokumentace ovládání VA250, která doposud na FBI chyběla.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

~ Chybí analýza a následný výběr USB karty a softwaru.
~ Slabé literární prameny.

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Výkresová dokumentace a funkční řídící a vyhodnocovací software je cenným
přínosem pro další měření na VA250.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Diplomant. čerpal ze stávajících skript a knih doporučeny k výuce, což bych
nepovažoval za dostatečný teoretický rozbor.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Jazyková stránka je dobrá. Grafické části jsou v dobré kvalitě a mají dobrou
vypovídající schopnost.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Využití poznatků bude především při dalším praktickém měření výbuchových
parametrů prachů na VA 250.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Proč si student vybral a použil LabVIEW a Experimentální kartu K8055?
Jsou v aplikaci možnosti ukončení nebo vrácení se o krok zpět? A v jakém
stavu zůstanou ventily a spínače pokud aplikací neočekávaně opustím?
Především z pohledu bezpečnosti.
Je nyní karta součásti ovládání autoklávu nebo jaké jsou další návrhy
studenta do budoucnosti z pohledu měření na VA 250 a využití LabVIEW?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře,
nevyhovující)

- výborně-

dne 18.5.2011
Podpis oponenta

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


