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1. Splnění požadavků zadání. 

Vypracovaná a předložená bakalářská práce odpovídá a naplňuje svým obsahem a rozsahem zadání. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce je úplná, student splnil 

zadaný cíl. Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Student se seznámil s problematikou inerciálních senzorů a se standardem Bluetooth včetně verze BLE. 

Toto popsal dostatečně v teoretické části. V praktické části student navrhl vhodné řešení pomocí využití 

tříosého kombinovaného akcelerometru a propojení s PC pomocí Bluetooth modulů s technologií BLE. 

Student zdokumentoval postup výroby plošných spojů a celé konstrukce. Popsal, jak komunikuje senzor 

s modulem BLE a jak dochází ke zpracování dat pomocí PC. Student uvedl výsledky praktického měření 

včetně porovnání výsledků z obou senzorů. V textové práci chybí alespoň malá zmínka o podobě počítačové 

aplikace. Ta je zřejmě v příloze. Není popsáno možné využití gyroskopu a magnetometru v senzoru. Taktéž 

chybí SW zhodnocení naměřených dat. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce v zásadě nové poznatky nepřináší, ale vhodně rozšiřuje problematiku inerciálních senzorů. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Diplomant prokázal orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikace získaných poznatků do své práce a 

svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura je adekvátní zadání práce. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

Jakou maximální šířku frekvenčního pásma lze přenést přes BLE ze senzoru do PC ? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Tato práce může být využito jako základ pro tvorbu diplomové práce, ve které je možno dále pokračovat ve 

využití dalších možností senzoru, tj. doplnění o gyroskop a pak propracovat zpracování signálů včetně 

zvolení vhodné filtrace a následné SW vyhodnocení.  

 

Celkové hodnocení:   velmi dobře 

V Ostravě, dne 17.5.2017 -------------------------------------------------- 
 podpis oponenta 


