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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná práce svoji obtížnosti nepřekračuje meze běžné bakalářské práce. Cílem řešení byla
především realizace aplikace pro měření směrové charakteristiky ultrazvukového senzoru a vlastní
měření této charakteristiky. Dle zadaných bodů bylo vypracování beze zbytku splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
V průběhu řešení pracoval student samostatně a iniciativně. Svá řešení pečlivě konzultoval. V
průběhu řešení student samostatně navrhoval a vyráběl přípravky pro snadné měření charakteristiky.
Zde je možno například vzpomenout návrh měřicího přípravku a jeho výrobu (tisk) na 3D tiskárně.

3. Aktivita při dokončování.
Student pracoval samostatně po celou dobu řešení bakalářské práce, také i v jejím závěru. Taktéž
proběhla konzultace a diskuse obsahu práce v závěru, jelikož práce byla zkompletována a dokončena
v dostatečném předstihu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Realizovaná softwarová aplikace měření vzdálenosti ultrazvukovým senzorem je plně funkční a
umožňuje měřit směrovou charakteristiku senzoru. Ta byla s co největší přesností odměřena a
výsledky budou použity jako podklad pro posouzení možnosti konstrukce prostorové senzorové sítě
pro detekci předmětu v prostoru. Autorem vyrobené měřicí přípravky umožnily zpřesnit měření a
celkově napomohly k snadnému a v rámci laboratorních podmínek přesnému odměření požadované
charakteristiky. Při řešení bakalářské práce bych ocenil zejména schopnost autora samostatně a v
předstihu nastudovat práci ve vývojovém prostředí LabView pro tvorbu měřicí aplikace.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce má spíše kompilační charakter s prvky vlastních originálních řešení měřicích
doplňků a softwarové aplikace. Změřené výsledky víceméně ověřují a potvrzují teoretický
předpoklad tvaru směrové charakteristiky ultrazvukového senzoru. Softwarová aplikace umožňuje
její další využití pro praktická měření vzdálenosti.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní prameny dostatečně zachycují řešenou problematiku a jejich výběr je přiměřený.
Převzaté části jsou odlišeny od vlastních textů.

7. Souhrnné hodnocení.
Bakalářská práce demonstruje dobrou odbornou úroveň a technickou vyspělost autora při řešení
zadaného tématu. Autor potvrdil jeho schopnost pracovat s odbornou literaturou a získané poznatky
tvůrčím způsobem aplikovat při vlastním řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
• Jakým způsobem je ovlivněna přesnost měření ultrazvukovým senzorem v závislosti na okolních
podmínkách (teplota, tlak, vlhkost)?
• Jaká je největší nevýhoda použití ultrazvukových senzorů při měření větších vzdáleností?
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