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1. Zadání závěrečné práce.
Práci hodnotím jako průměrně náročnou. Diplomová práce svým obsahem odpovídá rozsahu zadání,
teoretická část je zpracována v dostatečné obsahové kvalitě. Praktická část splňuje body zadání,
nicméně student v některých částech nedošel k plně funkčnímu řešení.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval kontinuálně. Na konzultace student docházel pravidelně po celou dobu
řešení práce.

3. Aktivita při dokončování.
I přes dostatek času věnovanému řešení práce, mělo řešení značný časový deficit. Nicméně definitivní
obsah textové části byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem práce je spojení dvou vývojových modulů, dále pak ukládání dat na SD kartu a odhad
výdrže zařízení na baterii. V práci student popisuje detaily technické realizace, jako funkční se jeví
komunikace mezi oběma moduly, samotný přenos dat a jejich ukládání na paměťové médium.
Rovněž je zde odborně odhadnuta spotřeba zařízení včetně příslušného matematického aparátu.
Analogová měřicí část zařízení není funkční a to pravděpodobně z důvodu závady daného obvodu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce samotná nepřináší nové poznatky z oblasti konstrukce zařízení nebo zlepšení spotřeby.
Výsledek je implementačního charakteru a potřebuje značné vylepšení, aby byl využitelný v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr odborné literatury odpovídá řešené problematice a převzaté části jsou jasně odděleny od
vlastního textu. Literatura je rozmanitá a v dostatečné počtu.

7. Souhrnné hodnocení.
V práci byl navržen způsob implementace technologie Freescale Kinetis L v mobilním lékařském
zařízení a otestován pomocí vývojových modulů. Výsledné spojení je z větší části funkční, nicméně v
současném stavu není schopno změřit signály z analogové části, pravděpodobně z důvodu závady,
která pro nedostatek času nemohla být odhalena nebo odstraněna. I přes tento fakt, student odvedl
velkou část technické práce při návrhu postupu měření, implementaci v mikrokontroléru a odhadu
budoucí spotřeby zařízení, práci tedy doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
V práci chybí ukázky záznamu na SD kartu, prosím o jejich předvedení u obhajoby.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 25.05.2015 doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.


