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1. Informace k zadání
 Zadání této diplomové práce považuji za velmi náročné. Bylo třeba nejen sestrojit hardwarové části, ale vymyslet i

unikátní přístup rekonstrukce signálů ze snímací jednotky a jejich převod na výstupní jednotku. Řešení práce je
náročné jak z pohledu časového, tak i znalostního. Všechny body zadání byly splněny. S dosaženými výsledky
jsem nadmíru spokojen - rozhodně předčily má očekávání.

2. Práce s literaturou
 Pan Pawlus využil veškeré doporučené zdroje vedoucím této práce, avšak drtivou většinu nalezl vlastními silami.

Všechny uvedené zdroje jsou relevantní, aktuální a využity dle citačních zvyklostí.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl v průběhu celé práce velmi aktivní - skutečně příkladně. Konzultací proběhlo zcela adekvátní množství,

všechny stěžejní kroky se mnou pan Pawlus konzultoval. Všechny konzultace byly ryze technické a student na ně
byl řádně připraven.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, a to nejen realizační, ale i textová část. Dokonce bylo možné

předložit výsledek písmoznalci. Finální obsah práce se mnou byl konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 Student se zúčastnil konference Excel@FIT. Jeho výsledky se dostaly do médií - MF Dnes, Český rozhlas plus

a připravuje se reportáž pro Českou televizi. Výsledek je jednoznačně uplatnitelný v praxi - škoda jen, že pan
Pawlus dále ve výzkumu nepokračuje.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Jelikož jsem nadmíru spokojen, což je zajisté patrné z výše uvedených dílčích bodů, navrhuji souhrnné hodnocení

stupněm výborně (A).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 2. června 2019

 Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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