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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Otázky k obhajobě:
1. V kapitole 6.1. uvádíte, že záznam zvuku byl proveden na mobilní telefon disponující citlivým
mikrofonem. Můžete upřesnit parametry mikrofonu?
2. Signalizační zařízení zkonstruované v rámci BP jste kompletně navrhoval sám, nebo jste převzal
zapojení z jiných zdrojů?
3. V rámci vzorového protokolu uvádíte reakci zařízení na úder do plastové krabice či kartonové
krabice nebo na tabuli. Nejedná se v případě reakce zařízení na tyto údery o falešný poplach?
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):

Práce je vypracována na velmi vysoké úrovni převyšující požadavky běžně kladené na bakalářské
práce. Výstupem je zkonstruované zařízení s praktickým využitím, student vrámci práce prokázal
teoretické i praktické dovednosti.
V práci se vyskytují pravopisné chyby, nemají ale vliv na srozumitelnost práce a nesnižují její
vysokou kvalitu.
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