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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání bakalářské práce se skládalo z pěti bodů. Práce byla koncipována s ohledem na pokračování
vývoje v diplomové práci, a tudíž zcela splnila čtyři z uvedených bodů a započala již práci na
testování, tj. pátém bodu zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Zpracování bakalářské práce je přehledné a jednotlivé kapitoly odpovídají postupnému řešení
vyhodnocení možností realizace, návrhu a výroby prototypu. V rámci rozsahu práce student velice
podrobně rozebírá programování a další teoretické detaily, ale již zde není uveden vývojový diagram
funkce fotopasti a rozbor kritických bodů.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Vzhledem k velké časové náročnosti bakalářské práce, kde bylo prvně nutné se rozhodnout, jakým
způsobem bude vývoj probíhat, následně navrhnout řešení a poté realizovat prototyp, má práce
kvalitní výsledky.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Student započal práci na inovaci zařízení, které momentálně má na trhu čím dál větší uplatnění a díky
jeho poznatkům se předpokládá zlepšení některých parametrů oproti komerčně dostupným
přístrojům. Po dokončení má zařízení velké možnosti uplatnění v praxi a díky modularitě systému i
velké možnosti pokračování v dalším vývoji.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student plně využil dostupné informace pro návrh řešení a dále pro realizaci. V textu práce jsou řádně
uvedeny citace k jednotlivým zdrojům informací.

6. Otázky k obhajobě.
Bude některý z uvedených požadavků obtížné (ne-li nemožné) dodržet podle navrženého řešení?
Jakým způsobem bude při dalším vývoji zajištěn požadavek na absolutně tichý chod fotopasti?

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářskou práci s ohledem na její velký rozsah a časovou náročnost hodnotím na výbornou a
doporučuji ji k obhajobě.
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