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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání je rozděleno do několika částí, které jako celek odpovídají náročnosti diplomové práce a
všechny byly studentem do detailu splněny a výsledný produkt je uveden do praxe.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Každá fáze od návrhu až finální testování zhotoveného zařízení je pečlivě zdokumentována, včetně
řádného označení citací a použitých zdrojů. Celkově práce působí, že student měl zájem na tom
vytvořit funkční produkt, který bude maximálně vyhovovat přání zadavatele.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student řádně prověřil požadavky na výsledný produkt a navrhnul řešení měřící karty včetně celkové
realizace jak hardware, tak software. Vhodně využil možnosti programovacího jazyka tak, aby i
náročné výpočty prováděné nad velkým množstvím dat proběhly v požadovaném čase. Jediné co
bych studentovi vytknul je, že již v první části návrhu neuvažoval o vhodném krytu pro zařízení. Což
by ve finále dodalo zařízení profesionálnější vzhled.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
I když práce nebyla zaměřena na přínos nových poznatků, není pochyb o tom, že student vytvořil
produkt, který bude určitě dobře sloužit při testování a vývoji E-bike, a že výsledek odpovídá
obtížnosti diplomové práce.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Dostatečné množství použitých materiálů logicky vychází z nutnosti nastudovat jednotlivé
technologie použité pro realizaci zadání.

6. Otázky k obhajobě.
Nebylo-by vhodné rozšířit měřící vstupy o nastavení rozsahu měření a vyrobit tak univerzálnější
zařízení?
Použil byste znovu Tower systém od Firmy Freescale? Nebylo by vhodnější použít MCU přímo na
desce měřící karty?

7. Souhrnné hodnocení.
Student navrhnul a vyrobil funkční produkt, který byl nainstalován v laboratoři firmy BikeFun
International s.r.o. a je používám při testování vyrobených E-bike. Celou práci hodnotím jako
výbornou.
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