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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Studentka splnila zadání práce ve všech bodech. Jedná se o práci standardní náročnosti. Jedná se o
práci praktickou s využitím ve výuce studentů oboru Biomedicínský technik.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala samostatně. Na konzultace byla připravena.

3. Aktivita při dokončování.
Práce nebyla dokončena v předstihu.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je laboratorní úloha na téma Bezkontaktní měření teploty. Vytvořené pomůcky pro
laboratorní úlohu nebyly v době odevzdání práce zcela funkční. Vytvořený software byl při
odevzdání práce funkční.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je praktická, nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vybrány adekvátně problematice a převzaté části jsou řádně odlišeny od
vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Výsledkem práce je laboratorní úloha, hardware pro úpravu signálů měřených teplotním senzorem a
software pro vyhodnocení měřených dat. Hardware nebyl před odevzdáním práce předveden jako
zcela funkční z důvodu zpoždění realizace práce a následné nefunkčnosti senzoru. Odevzdaný
software není zcela vhodný pro laboratorní úlohu, protože změny napětí na senzoru nejsou
zaznamenávány průběžně ale po kvantech vzorků. Měření tak neprobíhá online a je obtížné sledovat
změny způsobené měřením teploty těles o různé teplotě.
V bakalářské práci ani v laboratorní úloze není zohledněn vliv vzdálenosti senzoru od měřené oblasti.
V laboratorní úloze není také možné ověřit zpoždění senzoru teploty.

8. Otázky k obhajobě.
Jaký vliv má vzdálenost senzoru od měřeného objektu při měření zařízením zhotoveným v rámci Vaší
bakalářské práce a obecně u bezkontaktních senzorů pro měření tělesné teploty vzhledem k přesnosti
měření.
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