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1. Splnění požadavků zadání.
Práce byla přiměřeně náročná a odpovídá zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Co se struktury práce, návaznosti kapitol a přehlednosti týče tak se jedná o vysoce nadprůměrné dílo.
Rovněž jazyková stránka a grafická úprava je na mimořádné úrovni.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce je funkční a co se programátorské stránky týče, je naprogramována velice přehledně, což je u
neprofesionálních programátorů velmi řídký jev. Práci není příliš co vytknout, ale přeci jen pár
postřehů:

-Teprve v kapitole 7 jsem se dozvěděl jaká je použitá vzorkovací frekvence pro analogový vstup a
analogový výstup, stejně tak s jakým časovým oknem Tw (počet vzorků dat) pracuje algoritmus.
Jedná se o tak podstatnou skutečnost, že měla být popsána již v kap. 5.

-Co se v kapitole 7.1 rozebírané latence mezi vstupním a výstupním signálem týče doporučil bych
studentovi provést rozbor časové náročnosti té které části kódu tzv. Profilerem a následnou
optimalizaci.

-Použití tzv. „Property Node“ v kódu, který je časově kritický je nevhodné, byť není volán.

Přes výše uvedené poznámky hodnotím práci jako vysoce nadprůměrnou a nesmírně pečlivě
zpracovanou.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce velmi podrobným a přehledným způsobem uvede čitatele do problematiky a následně
problematiku řeší. Z principu novosti lze vyzvednout originální realizaci ladičky.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil doporučené studijní prameny a vyhledal a použil celou řadu dalších. V textu práce
pečlivě odkazuje na použité informace.

6. Otázky k obhajobě.
-Jakou výhodu přináší použitá architektura oddělených smyček pro analogový vstup, DSP a
analogový výstup?

-Co by přineslo použití knihovních fcí tzv.“PtByPt“ a fcí analogového vstupu a výstupu v režimu
„Single Point HW Timed“ za předpokladu použití DAQ karty?

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o příkladně pečlivě zpracované dílo, student musel jak psaní SW tak i přípravě písemné části
práce věnovat veliké množství času a bez nejmenších pochybností doporučuji k obhajobě.
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