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1. Informace k zadání
 Zadání této bakalářské práce je velmi náročné. Jedná se totiž o návrh hardwaru, jeho řízení a provázání s

počítačovým softwarem. Tato práce navazuje na již delší dobu běžící projekt EYRINA, který se týká konstrukce
zařízení pro snímání retinálních obrazů. S dosaženými výsledky jsem nadmíru spokojen. Všechny body zadání byly
splněny bez výhrad.

2. Práce s literaturou
 Veškerou literaturu si získal pan Malaník vlastními silami. Použití literatury konzultoval a v práci ji korektně cituje.

Vyzdvihuji i použití poměrně velkého množství odborné literatury - je tedy zřejmé, že se student tématem důkladně
zabýval.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Pan Malaník byl již od počátku řešení práce velmi aktivní a pracoval s vynikající morálkou. Konzultací proběhlo

přiměřené množství, přičemž na každou konzultaci byl student perfektně připravený a dodržel dohodnuté termíny.
U konzultací bylo jasně vidět, že má v dané oblasti výborné znalosti a ví co dělá.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena ve velkém předstihu. Dokonce byl čas na několik optimalizací a úprav. Definitivní obsah

práce byl konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 Publikační činnost a získaná ocenění mi nejsou známa. Výsledky práce však budou publikovány v článku, který se

věnuje architektuře námi vyvíjené nemydriatické fundus kamery EYRINA.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Vzhledem k tomu, že pan Malaník přistupoval k řešení práce opravdu velmi svědomitě a profesionálně, průběh

řešení konzultoval a dokončil práci ve velkém předstihu, navrhuji tomu odpovídající hodnocení stupněm A
(výborně).

 

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

 

V Brně dne: 16. května 2018
.................................

podpis
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