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1. Splnění požadavků zadání.
Diplomová práce odpovídá zadání s připomínkami.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Po formální stránce lze předkládané diplomové práci vytknout řadu nedostatků.
Nejprve k jazykové stránce diplomové práce:
Kromě obvyklých pravopisných chyb, které se v práci hojně vyskytují, lze vznést připomínky i k
obsahové stránce sdělení. Věty jsou často nesmyslné a lze jen těžko odhadnout, co jimi chtěl autor
vyjádřit.  Je patrné, že diplomant je cizinec, a v tomto případě by pravděpodobně bylo vhodnější
napsat diplomovou práci v jazyce anglickém, anebo alespoň požádat o jazykovou korekci vedoucího
diplomové práce či jiného rodilého mluvčího.
Grafická úprava:
Grafická úprava je vyhovující. Kvalita obrázků použitých v textu je dobrá, až na některé výjimky,
kdy došlo ke zvětšování rastrového obrázku na úkor jeho kvality (str. 9).
K technické stránce:
Skladba kapitol je vyhovující. Autor v diplomové práci nejprve popisuje principy glukometrů,
senzory pro měření glykémie, konstrukční postupy doplňkových zařízení pro měřicí systém,
softwarovou nástavbu celé úlohy a nakonec změřené průběhy.
Technický popis řešení diplomové práce je však značně diskutabilní. Texty jsou často zmatené,
vývojové diagramy špatně a nelogicky provedeny, čtenář musí popisovanou funkčnost spíše
odhadovat (např. str. 18). V některých případech jsou chybně nakreslena schémata (např. str. 13 –
výstupní napětí stabilizátoru je zapojeno z pinu GND, tudíž i všechny zbývající piny jsou rovněž
zapojeny chybně. Výstupní konektor je nakreslen jako stabilizátor, chybí propojovací body spojení
vodičů (junctions)).
Blokové schéma na str. 10 odporuje schématu na str. 13. V jednom schématu stabilizátor napájí
senzor a ve druhém naopak senzor stabilizátor.
Softwarové řešení:
Dle uvedených ukázek je softwarová nástavba vyhotovená na bázi programového prostředí Mat Lab
funkční. Lze opět vznést námitku proti logice věci. Glukometr by měl poskytnout jednorázově
hodnotu glykémie, případně možnost ukládat výsledky do databáze pacientů při několikanásobném
měření. Hodnota změřené glykémie není patrná ani v jednom z uvedených obrázků. Změřené průběhy
výstupu senzoru v časovém intervalu uvedené v práci jsou v tomto případě k ničemu. Stejně jako
změřené a zobrazené průběhy signálů – trojúhelník, sinus, obdélník. Jaká hodnota glykémie by v
tomto případě asi byla?

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Vzhledem k tomu, že diplomová práce je koncipovaná jako laboratorní úloha, lze konstatovat, že
autor zadání splnil. Reálným výstupem je aplikace, která nějakým způsobem funguje, nicméně pro
reálné použití v úloze bude nutno, dle mého názoru, tuto aplikaci ještě dotvořit přesně podle
požadavků vedoucího práce.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Z hlediska přínosu nových poznatků se jedná o tvůrčí aplikaci dovedností získaných ve výukovém
procesu.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je rovněž diskutabilní. Autor čerpá ve většině případů z populárně
naučných www stránek (wikipedia). V citacích se neobjevuje ani jeden titul z doporučené literatury,
kterou uvedl v zadání vedoucí diplomové práce.



6. Otázky k obhajobě.
1. Vysvětlete návrh děliče stabilizátoru napětí (20 Ohm + 100 Ohm) a jeho spotřebu v porovnání se
spotřebou senzoru. Jaká je účinnost takového řešení?
2. Uveďte základní technické parametry použitého biosenzoru a jeho přesnost.
3. Jaká je vlastně naměřená hodnota glykémie při měření pomocí testovacích roztoků 3 mmol/l a 7
mmol/l podle uvedených průběhů na Obrázku 2.61(str. 27) a Obrázku 2.62 (str. 28)? Jaký je rozdíl
mezi těmito průběhy a hodnotami?

7. Souhrnné hodnocení.
Autor ve své práci splnil zadání vedoucího diplomové práce s velkými obtížemi. Nicméně i tak
potvrzuje, že je schopen aplikovat získané poznatky do technické praxe. Vzhledem k faktu, že se
jedná o realizaci laboratorní úlohy, bude na vedoucím diplomové práce, aby posoudil možnost jejího
okamžitého praktického použití v laboratoři.
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