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1. Zadání závěrečné práce.
Vypracovaná a předložená práce svým obsahem plně odpovídá rozsahu zadání a dostatečně jej
naplňuje. Práci hodnotím jako náročnou, práce je vykonávána a publikována v rámci projektu SGS
Metody sběru a přenosu dat v distribuovaných systémech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka prokázala schopnost samostatné práce, poctivě studovala danou problematiku. Chodila na
pravidelné konzultace, na které byla vždy velmi dobře připravena. Práce probíhala systematicky a dle
předem stanoveného harmonogramu po dobu jednoho kalendářního roku.

3. Aktivita při dokončování.
Předložená práce byla dokončena v řádném termínu a její definitivní obsah byl v dostatečném
předstihu konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Studentka provedla analýzu možností měření bioimpedance, navrhla vhodnou konstrukční metodu
pro zařízení. Na základě těchto poznatků navrhla přístroj pro měření bioimpedance a tento
zkonstruovala. Přístroj uvedla do chodu po opravě chyb a navrhla k němu obslužný software v jazyce
C. Dále zhotovila měřicí software v jazyce C#, který slouží k obsluze měřícího cyklu. Vše otestovala
pomocí série zkušebních testů a provedla základní kalibraci.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce rozšiřuje poznatky v oblasti konstrukce přístrojů pro měření bioimpedančních charakteristik.
Práce bude sloužit k dalším publikačním účelům a studentka tuto práci bude dále rozvíjet v rámci
projektu SGS a doktorského studia.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr odborné literatury odpovídá řešené problematice a převzaté části jsou jasně odděleny od
vlastního textu.

7. Souhrnné hodnocení.
Studentka prokázala schopnost pracovat samostatně a v průběhu řešení zodpovědně plnila jednotlivé
body zadání. Ve všech dospěla k požadovaným výsledkům. Výsledkem práce je funkční zařízení, na
kterém si studentka prakticky vyzkoušela všechny oblasti inženýrské činnosti. Práci hodnotím jako
velmi kvalitní a na výborné úrovni.

8. Otázky k obhajobě.
V zařízení se potýkáte s velkým šumem, který zanáší do měření chybu. Jakým konstrukčním
způsobem lze v dalších verzích zařízení tento šum omezit?
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