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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 i externím konzultantem. Na konzultace byla vždy
patřičně připravena.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, její finální podoba však byla dokončena v časové tísni.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem předložené práce je ověření funkčnosti lineárního dávkovače v závislosti na použitém
spotřebním materiálu. Za tímto účelem měl být realizován měřicí řetězec, kterým by toto bylo
ověřeno. V závěru práce však studentka zjistila, že průtokoměr nemá dostatečnou citlivost a v práci se
nedá použít, proto pak studentka využila objemovou metodu měření. Přesto však výsledky, které v
práci studentka uvádí, mají velký význam při rozhodování o použití spotřebního materiálu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce vhodně rozšiřuje známé výsledky a přináší nové poznatky z klinické praxe.

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.
Předložená práce řeší problematiku přesnosti dávkování v závislosti na použitém spotřebním
materiálu. Bohužel studentka nedokázala využít nabízených technických prostředků a pro ověření
použila fyzikální metody měření. Výsledky práce potvrzují teoretické předpoklady.

8. Otázky k obhajobě.
čím je způsoben rozptyl tlaku 200 Pa u všech měření pomocí tlakového senzoru? Jak jste ověřila jeho
správnou funkčnost?
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