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1. Splnění požadavků zadání.
Práce, je zadána prakticky, směřuje k prakticky využitelné realizaci, přiměřená úrovni bakalářského
studia. Student zadání splnil.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce je členěna do poměrně logických kapitol, styl psaní je ale mnohdy slohově nedokonalý, někdy
příliš stručný. Úvod je velmi stručný, kapitola 2 „Současný stav měřicího systému ...“ je kompilací
známých informací.
Kapitoly 3 až 6 se zabývají vlastní realizací měřicího systému. Dle mého názoru odpovídají úrovni
absolventa bakalářského studia.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Student navrhl měřicí systém, vytvořil měřicí aplikaci a provedl měření. Výsledky ukazují, že
aplikace je funkční.
V práci se vyskytují drobné překlepy, i několik faktických nesrovnalostí, které jsou předmětem dále
uvedených otázek.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce kompiluje dosavadní poznatky, a je zaměřena prakticky – na realizaci zařízení. Nové poznatky
nepřináší.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce čerpá z mnoha pramenů, většina z nich jsou materiály od výrobců měřicího hardwaru a
softwaru dostupné na internetu. Klasické (tištěné) literatury zabývající se problematikou je mezi nimi
málo.

6. Otázky k obhajobě.
- Na straně 23 se píše že „relativní chyba měřicího řetězce je prakticky dána relativní chybou rozsahů
karty“. Podle číselných hodnot uvedených těsně nad touto větou (vztah 4.11) je ale zřejmé, že alespoň
pro měření proudu je nejvýznamnější chyba klešťového ampérmetru. Jak to tedy je?
- Na straně 19 je uvedeno že karta PCI6052 má 16 nebo 64 analogových vstupů, skutečně 64?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce byla provedena tak, že splňuje zadání, obsahuje pouze drobné chyby.
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