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Slovní hodnocení: 

Student měl v rámci bakalářské práce za úkol provést rešerši a poté realizovat zařízení pro měření 
aktivity včelstva. Rešerše je zpracována přehledně, kdy jsou popsány jednotlivé sledovatelné veličiny 
spolu s možnými závěry z nich vyplývající. Pro každou sledovatelnou veličinu jsou uvedeny konkrétní 
součástky umožňující její měření a jsou zde popsány jejich výhody/nevýhody pro použití v reálné 
aplikaci. 

Pro samotný prototyp zařízení se student rozhodl využít pouze měření zvuku a teploty, a tak cílit 
zařízení převážně pro detekci rojení a posouzení zdravotního stavu včelstva. Bohužel prototyp se mu 
nepodařilo zprovoznit kvůli chybám v návrhu zařízení.  

Negativně hodnotím přístup studenta k prvotnímu neúspěchu, jelikož dále nepokračoval v návrhu další 
revize zařízení, což je běžná praxe v průmyslu. Výroba náhradní DPS pro paměť SRAM a její spojení 
vodiči s hlavní DPS, by byla v pořádku za předpokladu, že by vedla ke zprovoznění prototypu zařízení, 
následnému vyladění nedostatků a vytvoření finálního zařízení. Takto zůstala velká část zadání pouze 
v teoretické úrovni a nesplněna.  

Hodnotit lze tedy jen teoretickou část, která je zpracována dobře, a proto hodnotím práci 55 body, a i 
přes nedotažení realizace zařízení doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Byl jste schopen sestavit a zprovoznit alespoň částečný prototyp zařízení např. na nepájivém 
poli a získat nějaké měření? 

2. Zajímáte se o včelaření a plánujete zařízení v budoucnu dokončit a reálně využívat, případně 
jej uvolnit včelařům? 
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