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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Předložená, podruhé obhajovaná, bakalářská práce tématicky navazuje na spolupráci mezi VŠB-TU a
AIB v minulých letech. Téma bylo zadáno na základě potřeb provozních měření na válcovací stolici
DUO. Na základě předloženého textu řešené bakalářské práce lze konstatovat, že hlavní body zadání
byly do jisté míry splněny i když obsahové členění nekoresponduje plně s textem zásad pro
vypracování. I v této, nově, předložené práci k obhajobě však některé podbody chybí (volba kritérií,
zdůvodnění, konzultace připomínek k původní práci se zadavatelem, provedení provozních měření
apod.)

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval v rámci původního i nově zpracovaného zadání samostatně, své inovované řešení
předložil však těsně před odevzdáním, bez předchozí detailní konzultace se zadavatelem.

3. Aktivita při dokončování.
Inovovaná verze textu řešení BP byla dokončena v termínu. Student ústně deklaroval, že vyvinuté
zařízení je funkční.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Diplomant nastudoval problematiku měření teploty s termočlánky a zpracování informací pomocí
mikrokontroleru. Během řešení předvedl technické řešení, která byla do jisté míry v souladu s
potřebami zadavatele. V principu však nepostupoval formálně systematicky a dle bodů a podbodů
zásad pro vypracování BP.

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

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vybrány vhodně v souladu s doporučením vedoucího práce. V textu
předložené BP jsou však citovány jen 3 prameny z uvedených 15.

7. Souhrnné hodnocení.
Inovovaná BP předložená k obhajobě se liší od půvpdní BP jen drobnými  zásahy řešitele v jejím
textu. Student v předloženém textu neopravil formální nedostatky původní práce. V textu citována jen
literatura [1, 10, 15]. Text BP je upraven dílčím způsobem v kapitolách 6.6, 7, 7.1, 7.2, 8, a 10.
Soupis literatury má chyby formátování, překlepy apod. (celkem cca 9) vyskytující se již v původní
BP. Technické řešení práce bylo studentem zpracováno a oživeno. V textu je možno vysledovat stati,
zabávající se ověřením funkce a porovnáním s jiným druhem měřiče teploty pracujícím na
bezkontaktním principu měření. Student při odevzdání práce deklaroval, že jím vyvinuté zařízení je
funkční.

8. Otázky k obhajobě.
Proč byl v předložené práci, mimo zájem zadavatele, pro návrh elektronických obvodů použit
termočlánek typu K?
V práci je uvedeno, že bylo vyvinuté zařízení testováno pomocí GD700. Jak, jaké jsou výsledky,
apod)?
Předveďte funkčnost vyvinutého zařízení.
Popište detailně proces kalibrace termočlánku použitelný v podmínkých AIB (postup kalibrace,
konkrétní nutné přístroje pro kalibraci, forma a obsah kalibračního protokolu, periodicita kalibrace,
související normy a doporučení, apod.)
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