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1. Splnění požadavků zadání. 

Vypracovaná a předložená bakalářská práce odpovídá a naplňuje svým obsahem a rozsahem zadání. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce je úplná, 

diplomant splnil zadaný cíl. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni. Pouze nadpis 3.4 by neměl 

začínat na konci stránky a na straně 7 by měl být upraven vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Student využil jinou bakalářskou práci a doplnil do existujícího řešení EKG holteru měření tlaku. 

Vybral vhodný snímač a vhodnou mechanickou konstrukci zařízení. Zvládl programování procesoru a 

uživatelského rozhraní. Student vytvořil propojení tlakového snímače umístěného na plošném spoji 

s holterem. V práci chybí doplnění o výkres sestavy složené z EKG holteru, desky plošného spoje a 

pouzdra. Taktéž chybí popis či fotografie použití této sestavy potápěčem. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce v zásadě nové poznatky nepřináší, ale vhodně rozebírá problematiku využití snímačů v praxi. 

Práce rozšiřuje možnosti využití stávajícího EKG holteru pro nové aplikace. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Student prokázal orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikace získaných poznatků do své práce 

a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura je adekvátní zadání práce. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Ke straně 18: Jaký absolutní tlak je v hloubce 100m ? Prosím o ujasnění pojmů kPa, mbar, bar, 

absolutní tlak, relativní tlak, hydrostatický tlak. 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Práce je použitelná pro potápění a ve výuce studentů k rozšíření jejich vědomostí o oblast aplikace 

tlakových snímačů do praktických realizací. Doufám, že student bude dále pokračovat ve studiu a 

bude rozvíjet toto téma do podoby diplomové práce. 

 

Celkové hodnocení: velmi dobře 
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