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Bakalářská práce je zaměřena do oblasti měření a sběru dat z fyzikálních procesů. 

Student ve své práci popsal problematiku měření a měřicích karet pro sběr dat z 

procesů. Zabýval se zejména sběrem dat pomocí externích měřicích karet. 

Ve své práci navrhl a vytvořil aplikace dvou laboratorních úloh sloužících hlavně pro 

výuku, které umožňují jednoduché získávání okamžitých hodnot i historických průběhů 

analogových nebo binárních dat. Aplikace je realizována v programovacím jazyku Delphi. Tato 

část je stěžejní částí práce.  

Výsledky zpracování bakalářské práce jsou prezentovány v přehledných obrázcích a 

kopiích obrazovek. 

Z tohoto hlediska student splnil požadavky zadání bakalářské práce beze zbytku. 

Při vypracování své práce postupoval zcela samostatně. Práce rozsahem i formou 

odpovídá předpisům pro vypracování bakalářské práce. Po stránce slohové, obsahových 

formulací a grafické úpravy má práce průměrnou úroveň a obsahuje mnoho neobratných 

formulací a chyb. Student prokázal schopnost samostatné práce.  

 

Připomínky a dotazy na studenta k obhajobě: 

 Jaký je rozdíl mezi asymetrickýma symetrickým vstupem? 

  Vysvětlete funkci antialiasingového filtru. 

 

 

Práce obsahuje několik formálních opomenutí a chyb (např): 

 str. 12. nedůslednost ve vyjádření D/A a Č/A, chybí číslo obr. v textu 

 str. 12. v obr. 3 by měly byt opačně „vstupní a výstupní buffery“ 

 str. 17. patři 2
8 
a 2

12
 

 str. 17. Kvantování… je „znázorněno“ patří např. „prováděno“ 



 str. 18. na místo „číslicového osciloskopu“ patří zřejmě „analogového 

osciloskopu“ 

 str. 18. v tištěné formě patří 1/T 

 str. 20. Vysvětlete vetu: „Tyto vzorky se pro další zpracování nedají použít, 

protože stále obsahují příliš velké množství informace.“ 

 str. 20. v obr. 8 patří A/D převodník na místo D/A převodníku 

 str. 22. Vysvětlete vetu: „Ve skutečnosti je toto napětí velmi slabé.“ Chybí číslo 

obrázku v odkazu. 

 str. 31. Vysvětlete vety: „Pokud dojde k připojení digitálních vstupů, budou 

čteny jako logická 1. V opačném případě se budou číst vstupy jako logická 0.“ 

 

Celkově je možno hodnotit práci jako průměrnou ze všech posuzovaných hledisek. Práci 

doporučuji k obhajobě.  

 

Vzhledem k tomu navrhuji známku: 
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