
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Oponenti: doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Téma: Měření glykemie
Verze ZP: 2
Student: Bc. Bassam Abumahfouz

1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Zadaná bakalářská práce byla standardní náročnosti. Zadání bylo splněno částečně. Práce nemá
návaznost na řešené projekty.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student se zajímal o řešení práce aktivně, nicméně úroveň jeho samostatnosti v řešení byla malá. Na
konzultace se dostavoval pravidelně a často, nicméně úroveň jeho přípravy byla diskutabilní.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v nejzazším možném termínu. Práce byla konzultována, nicméně finální verze
byla pouze předložena.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledky dosažené v předložené práci odpovídají schopnosti studenta řešit technický problém
vzhledem k míře jeho znalostí a dovedností.
Vyrobený přípravek pro měření glykemie je funkční, nicméně není zásadně inovativní vůči stávající
laboratroní úloze.
Program vytvořený v prostředí matlab je funkční. Jeho obsah však zcela neodpovídá požadavkům
vedoucího, tak aby byl využitelný pro zadaný účel. Software dokáže na základě jednoduchého
algoritmu rozeznat pokles měřeného signálu a na základě toho určit čas, ve kterém má dojít k výpočtu
hodnoty glykemie. Další kroky nutné k výpočtu glykemie však program neobsahuje.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky v řešení problematiky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr literatury byl proveden studentem, doporučenou literaturu nevyužil. Formát citací není dle
normy, výsledky jsou rozeznatelné od převzatých částí.

7. Souhrnné hodnocení.
Zadání práce bylo splněno, přičemž ale kvalita naplnění cílů je velmi nízká. Práce v současném stavu
řešení není ihned využitelná pro účely laboratorní úlohy.

8. Otázky k obhajobě.
Popište detailně postup vytvořené laboratorní úlohy a popište přesně jak bude využit Vás výrobek a
software v laboratorní úloze.
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