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1. Zadání závěrečné práce.
Student navrhl a realizoval mechanickou konstrukci, propojení čidel s kartou sběru dat a navrhl a
implementoval SW aplikaci pro záznam a vyhodnocení dat. Zadání bylo splněno, modernizovaná
úloha je funkční.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student se projevil jako samostatný, ale v řadě momentů se projevoval tak, že nedbá dobře míněných
rad vedoucího práce z minulých konzultací, což mu v konečném důsledku přineslo více práce. Na
konzultace býval připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Je zde nutné zmínit, že mechanická konstrukce, která nebyla stěžejní částí práce, způsobila studentovi
bez jeho zapříčinění hodně zpoždění a řadu potíží, které musel řešit. Díky tomu měl student k
dispozici zdroje měřených signálů až asi měsíc před odevzdáním práce. Přesto vyvinul dostatečné
úsilí, aby i SW část práce dovedl do funkčního stavu. Textová část vyžadovala iteračně řadu korekcí
ze strany vedoucího, často i opakované výtky stejných chyb či neopravených formulací. Student však
byl aktivní a dovedl práci do velmi dobré podoby.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student odvedl hotové funkční dílo, které plní zadání. Co se písemné části týče, student odevzdal
strukturované informace, které přehledně dílo popisují.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, ale to ani nebylo cílem. Výsledkem je funkční laboratorní úloha
používající nejmodernější komponenty.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil doporučené studijní prameny a vyhledal řadu dalších. Nicméně musí vytknout, že
nalezené prameny jsou výhradně odkazy na webové stránky.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce studenta je v souhrnu na přiměřené úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Do jaké frekvence binárního signálu z čidla jste schopen signál vyhodnotit z aúčelem vyhodnocení
otáček: a) analogovým vstupem, b) digitálním vstupem, c) čítačovým vstupem použité karty sběru
dat? Varianty a,b,c vysvětlete.
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