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jsou
Úuáoni xapitoty obsahují boiráonou teorii pro seznámenl čtenáře se zadanou problematikou a
dobrým zaktao'em pro návazu1ící vlastnÍ práci diplomanta. V ní je pak podrobně popsán matematický
je
.p.rát, který je násleone pouzit pro zvolenou měřÍcí petodu Součástí diplomové práce nejen návrh

jako jsou měřící
meříci metódy a konfiguráce měřícího pracoviŠtě, até tez realizace podstatných částÍ,
jsou skripty
práce
souČástí
ionoy a měřicí staniěe' a to ve stolní i mobilní verzi. DalŠídůleŽitou
(akoŽ
i nezbytný
metoda
měřící
Zvolená
v MaÍlabu, které umoŽňujÍ vyhodnocení naměřených dat.
ZÍskané
vzorků.
dielektrických
konkrétních
praktickým
měřením
hardware a software) byía óverena
postrádám
práci
však
předpoklady.
V
diplomové
výsledky jsou ve velmi dobré shodě s teoreiickymi
podrobnějŠírozbor nejistoty měření.

Po odborné stránce je předloŽená diplomové práce na velmi vysoké úrovni. Je zde nutné zdůraznit
práce. Ta je také
inŽenýrský přístup optomanta k řešenÍ zadaného problému i ke psaní diplomové

velmi'vhoáně doplněna odkazy na literaturu

,

z nížautor čerpal poznatky.

je
Po formálnÍ stránce předloŽená diplomová práce obsahuje všechny náleŽitosti' její struktura
psaná
chyb'
je
gramatických
práce
bez
přehledná, grafickémů provedení nelze nic vytknout,

technickým jazykem' velmi dobře se čte.

Její
PředloŽená diplomová práce splňuje všechny body zadání s výjimkou diskuse nejistoty měření'
v
vzorků'
permitivity
tenkých
pro
měření
velký přínos vŠak spatiuji v přizpůóobení odiazné metody
naměřených
pro
vyhodnocenÍ
v
Matlabu
matáňatickém popsání navrŽené úpravy a ve vytvoření kÓdu
dat. Kladně hodnotím i praktickou realizaci měřící sondy a měřících stanic.

otázky k obhajobě:

1) Bylo provedeno i měření bez pouŽití měřící stanice, kdy se měřÍcí sonda přitiskne k měřenému
případu
materiálu pouze rukou? Jestli ano, jak se liŠívýsledky získané tímto způsobem oproti
měření s vyuŽitím měřícÍ stanice?

problém se
2) Nebyla by vhodnějšíke kalibraci místo pevné látky kapa|ina? odpadl by..tÍm
prakticky
mají
kapaliny
některé
Navíc
materiálem.
měřeným
a
vzduchovou mezerou mezi sondou
konstantní hodnotu permitivity v Širokémfrekvenčnímpásmu, např. heptan'
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