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

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své diplomové práce pracoval systematicky a samostatně. Postup své práce
pravidelně konzultoval se svým vedoucím i externím konzultantem. Na konzultace byl vždy patřičně
připraven.

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 návrh a realizace řídicí jednotky pro hypoxickou komoru. Z předložené
práce je evidentní, že student požadovaný regulátor realizoval a jeho funkčnost experimentálně
ověřil.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Předložená práce v zásadě nepřináší žádné nové poznatky, pouze vhodně využívá již známých faktů k
realizaci řešené úlohy. Vzhledem k tomu, že jde pouze o část experimentálního systému, dá se
předpokládat, že experimentální systém bude dále určen k získávání nových poznatků.

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

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená diplomová práce splňuje zadání ve všech jeho směrech. Zadání řešené problematiky
vychází z praxe (zadavatelem práce je Akademie věd ČR) se kterou student řešení práce aktivně
konzultoval. V práci se bohužel prolínají teoretické části práce s její praktickou stránkou, což na
nezasvěceného čtenáře může působit nepřehledným až chaotickým dojmem. Celkovou úroveň práce
také snižuje absence některých kapitol, které pravděpodobně z praktického hlediska nemají valného
významu - v práci však postrádám definici požadavků na regulátor - o jaký typ regulátoru by mělo
jít? Zda je pro nás důležitá rychlost, či přesnost? Také popisu návrhu a samotného řešení regulátoru
by mohlo být popsáno podrobněji. Toto však vnímám jako nedostatky, které jistě nesnižují kvalitu
realizovaného výsledku (což potvrzuje posudek konzultanta práce Ing. Moravce), pouze působí
dojmem, že student neumí "prodat" svou práci a především, kdybychom chtěli podle předložené
práce regulátor realizovat, je to prakticky nemožné.

Vzhledem k výsledků práce a spolupráci akademické a výzkumné sféry v oblasti biomedicínského
inženýrství, která je velmi důležitá, práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Můžete prosím uvést, jaká je přesnost Vámi navrženého regulátoru?
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