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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná práce svoji obtížnosti nepřekračuje meze běžné diplomové práce. Cílem řešení byla
především realizace jednoduchého a přesného wattmetru bez redundantních funkcí pro použití při
praktickém měření. S ohledem na přesnost wattmetru a jeho schopnost archivace dat se počítá s jeho
využitím pro garanční měření energetických celků. Dle definovaných bodů bylo zadání diplomové
práce splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
V průběhu řešení pracoval student samostatně a iniciativně. Svá řešení pečlivě konzultoval. Někdy
zadaný problém řešil poněkud déle, nicméně samostatně.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomant pracoval samostatně zejména v době dokončování své práce, kdy zpracovával kalibraci
zařízení. Ověřování měřených signálů prováděl i v průběhu řešení a tím eliminoval chyby ve
vyhodnocení signálů. Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, tak aby bylo možné
prakticky ověřit funkčnost aplikace a přesnost měření. Nicméně na ladění a hledání optimálních
programových řešení aplikace zde časoprostor nevznikl.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Realizovaná softwarová aplikace elektronického wattmetru je plně funkční a splňuje požadavky na ni
kladené, zejména co se týče přesnosti měření. Diplomant při realizaci programové aplikace vychází z
postupů nastudovaných v rámci absolvování příslušných výukových předmětů. Řešení elektronického
wattmetru na bázi DEWE 561je přínosné zejména z pohledu konstrukce zařízení pro použití v
průmyslovém prostředí, nicméně obtížnost se zde projevila zejména v získávání popisu platformy a
potřebných komunikačních protokolů pro ovládání napěťových a proudových vstupů zařízeni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce má spíše kompilační charakter. Její význam je především v užitečnosti zařízení pro
daný typ měření v praxi (garanční měření energetických celků), kdy disponuje pouze nezbytně
nutnou funkcionalitou, bez zbytečných redundantních funkcí. Toto by se mělo projevit jako výhoda
zejména ve spolehlivosti měřicího zařízení. Nesporným přínosem je také možnost vyčtení status
proměnné ve vzdáleném režimu přes rozhraní (Ethernet, Wi-Fi) a tím kontrola procesu měření při
dlouhodobém nasazení zařízení.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní prameny dostatečně zachycují šíři řešené tématiky a jejich výběr je dostatečný.
Převzaté části jsou dostatečně odlišeny od vlastních textů.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce demonstruje dostatečnou odbornou úroveň diplomanta při řešení zadaného tématu,
jeho schopnost čerpat poznatky z literatury a tvůrčím způsobem je aplikovat. Práci doporučuji k
obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
• Jakým způsobem postupujeme, když chceme kvantifikovat přesnost měřicího zařízení, jehož
základem je měřicí karta s A/D převodníkem?

• Co je to vzorkovací teorém a jakým způsobem byl při digitalizaci signálů uplatněn?
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