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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání je velmi obtížné, protože se vyžaduje tvorba reálného vestavěného systému, což zahrnuje HW i SW.

Hardwarový návrh navíc obsahuje rozsáhlý analogový subsystém.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno v celém rozsahu. V bakalářské práci není prezentováno řešení splňující minimální

požadavky, nýbrž takřka profesionální řešení, které lze použít v laboratoři. Ve velmi kvalitním odladění měřicí
analogové části a propracovanosti software je možné identifikovat překročení požadavků kladených v zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má přiměřený rozsah a obsahuje všechny podstatné náležitosti.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Technická zpráva je dobře strukturována, kapitoly na sebe plynule navazují a jsou velmi dobře pochopitelné.
5. Formální úprava technické zprávy 97 b. (A)
 Práce je psaná kvalitní češtinou a je téměř bez chyb.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Autor ve své práci využívá 32 pramenů. Vzhledem k tomu, že se jedná o praktickou realizaci, čerpal zejména z

dokumentací a aplikačních poznámek jednotlivých komponent. Autor však navíc využil 5 aktuálních vědeckých
publikací zabývajících se realizací měření biologických vzorků.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Výstupem práce je zařízení pro biologickou laboratoř sledující impedanci biologických vzorků v čase. Autor se

musel zabývat zejména dvěma hlavními částmi: analogovou měřicí částí a softwarovou částí zpracující získaná
data. Pro měření byl obvod AD5933 rozšířen o modul modifikující elektrické parametry tak, aby nedocházelo k
degradaci biologických vzorků. V softwarové části autor vytvořil rozhraní pro sledování měření. Uživatelé tak mají
přímo přehled o sledovaných biologických vzorcích.

8. Využitelnost výsledků
 Práce představuje prototyp zařízení, které bude možné přímo nasadit v biologické laboratoři. Jedná se o unikátní

měřicí přípravek, při jehož návrhu autor musel čerpat z aktuálních vědeckých poznatků v oblasti měření
biologických vzorků.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak bude biolog prakticky pracovat se zařízením v laboratoři?
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Jedná se velmi komplexní práci, ve které autor vytvořil plně funkční hardwarové a softwarové řešení. Toto

zařízení bylo navrženo tak, aby bylo jednoduše použitelné k výzkumné práci v biologické laboratoři. Jedná se o
unikátní měřicí nástroj, při jehož návrhu autor musel čerpat z aktuálních vědeckých poznatků v oblasti měření
biologických vzorků. Vzhledem ke kvalitě výsledného zařízení a přehlednosti textové části práce navrhuji
hodnocení stupněm A - výborně.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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