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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená práce svým obsahem plně odpovídá zadání a dostatečně jej naplňuje.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka během řešení své diplomové práce pracovala systematicky a samostatně. Postup své práce
pravidelně konzultovala se svým vedoucím. Na konzultace byla vždy patřičně připravena.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena s dostatečným předstihem. Její finální podoba a obsah byly dostatečně
konzultovány.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem předložené práce je vytvoření laboratorní úlohy pro demonstraci použití testerů elektrické
bezpečnosti. Tento hlavní cíl se studentce podařilo splnit poměrně přehledně. Jedním z dílčích cílů
práce byla rešerše dostupné legislativy a následné stanovení základních parametrů ověřovaných při
bezpečnostně technické kontrole. Tento cíl mohl být rozpracován trochu podrobněji a mohl být lépe
provázán s příslušnou legislativou.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší žádné nové poznatky, ale vhodně aplikuje jíž známé k řešení praktického problému.
Výsledkem předložené práce je laboratorní úloha, která bude využita pro výuku studentů v oboru
Biomedicínský technik.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studentka vhodně využila všech doporučených studijních materiálů a po konzultaci s vedoucím práce
je doplnila o další studijní prameny. Jednotlivé převzaté části jsou řádně citovány a dostatečně
odlišeny od vlastních výsledků práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Studentka ve své práci realizovala laboratorní úlohu v českém a anglickém jazyce. V rámci
laboratorní úlohy jsou názorně definovány postupy použití přístrojů a následně návrh vlastního
protokolu bezpečnostně technické kontroly. Detailněji mohla být rozpracována část výběru parametrů
pro BTK a tyto mohlo být lépe provázány s příslušnou legislativou, což snižuje celkový přínos práce.

8. Otázky k obhajobě.
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