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1. Splnění požadavků zadání. 
 
Náročnost řešení hodnotím pro bakalářskou práci jako středně obtížnou. Vzhledem k zadání jsou 
splněny všechny body od teoretického rozboru, přes návrh postupu až po praktické zpracování.  
  
  

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
 
Kapitoly jsou dobře členěny a logicky navazují. Popis vlastního řešení představuje přibližně jednu 
třetinu celé práce. Po jazykové stránce je práce na průměrné úrovni s občasnými překlepy.   

 

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
 
Student v této práci vytvořil samostatný měřicí systém se zobrazovacím zařízením a seznámil se 
s principy měření teploty různými typy termočlánků převodníkem sestávajícím z napěťového 
zesilovače, AD převodníku mikrokontroléru a kompenzačního prvku studeného konce. Zároveň 
student navrhl a vyrobil desku plošného spoje. Po praktické stránce hodnotím práci jako zdařilou. 
V práci bych ale vedle slovního popisu uvítal také blokový diagram programu mikrokontroléru, 
V příloze není uveden zdrojový kód, nebo aspoň jeho klíčové části.  
  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
 
Práce nepřináší nové poznatky. Ačkoliv jde o běžné měření v průmyslu, přínosem je konstrukce 
měřicí sondy pro zpřesnění měření zlepšením kontaktu s bramou.   
  
  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
 
Práce čerpá z dostatečného počtu studijních pramenů, přesto některé z referencí, např. [3] a [4] 
nejsou v textu citovány vůbec. Místy není jasné, zda byl text převzat z jiných zdrojů, případně 
z jakých (např. kapitola 3.2) 
  

6. Otázky k obhajobě. 
 
V kapitole 2.1.1 je uvedeno: „Při nedostatečné síle přítlaku měřicího hrotu na bramu může dojít k 
tomu, že se hrot nedostane až na měřený materiál, ale zastaví se na zoxidované vrstvě, která má 
odlišné elektrické vlastnosti (vytváří se na ní odlišné termoelektrické napětí a tím vzniká chyba).“ 

Můžete prosím vysvětlit roli elektrických vlastností materiálu bramy, resp. zoxidované vrstvy na 
měření teploty termočlánkem? 

7. Souhrnné hodnocení. 
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