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Zařízení ke zjištění reakční doby rukou osoby 

 
Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Obtížnost zadaného úkolu       
2. Splnění všech bodů zadání       
3. Práce s literaturou a její citace       
4. Úroveň jazykového zpracování        
5. Formální zpracování – celkový dojem       
6. Logické členění práce       
7. Vhodnost zvolené metody řešení       
8. Kvalita zpracování praktické části       
9. Výsledky a jejich prezentace       
10. Závěry práce a jejich formulace       
11. 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 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 
Otázky k obhajobě: 
1) Jaký je postup obsluhy vytvořeného programu pro počítač při měření? Popište prosím také 
význam údajů zobrazených na obr. 19 v okně tohoto programu.  
 
Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 
Oceňuji vytvořený hardware, který je zpracován na vysoké úrovni. Ostatní části práce jsou však 
podstatně slabší. Programové vybavení, zvláště pak program pro mikropočítač, je napsáno dosti 
nepřehledně; bylo by velmi obtížné jej dále rozšiřovat a vylepšovat. V textové části práce chybí 
velké množství informací, není zde např. popsán použitý princip snímání ani zapojení příslušného 
obvodu. Uživatelský popis vytvořeného programu pro počítač je nedostatečný, není popsáno jak 
program ovládat, jaký význam mají jednotlivé příkazy a výstupy programu. Program má sice 
poměrně rozsáhlou funkčnost, ale k reálné použitelnosti má podle mého názoru ještě daleko.    
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