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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Předložená bakalářská práce odpovídá zadání, všechny body zadání jsou splněny. Práci lze rozdělit na
dvě části, v teoretické části jsou popsány frekvenční charakteristiky a postup jejich měření, MEMS
systémy. Hlavní část práce je věnována návrhu experimentu pro měření a vyhodnocení frekvenčních
charakteristik.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Jednotlivé kapitoly práce v celku odpovídají zadání, vzhledem ke svým proporcím jsou vyvážené a
mají logickou návaznost, forma zpracování odpovídá standardu bakalářské práce po stránce grafické i
věcné.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání své práce, předložil bakalářskou práci, jejímž realizačním
výstupem je pracoviště pro měření frekvenčních charakteristik. Diplomant prokázal schopnost
samostatné práce při řešení experimentálních úloh.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Pří návrhu a realizaci experimentu diplomant musel zvládnout teoretický základ, seznámit se s
hardwarovým vybavením a softwarovými nástroji nad rámec bakalářského studia.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Za nový poznatek lze považovat návrh a realizaci experimentu a jeho vyhodnocení.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Diplomant prostudoval doporučenou literaturu, použil 22 studijních pramenů, což je u bakalářské
práce více než dostatečné. V textu se nachází odkazy na studijní prameny a jsou správně citovány.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
V práci se vyskytuje větší množství překlepů a nepřesných formulací, které zbytečně snižují
obsahovou stránku práce.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Měřicí pracoviště může sloužit jako učební pomůcka.
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