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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Problematika satelitní navigace je rozsáhlá. Oceňuji, že student ve své práci předvedl slušný přehled

o současných technologiích v GNSS.

Předloženou práci beru především jako studii současných systémů a jako experiment s použitím zařízení, které
studentovi k tomu účelu zadal vedoucí. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Chybí mi popis standardních systémů diferenciální GPS jako jsou WAAS/EGNOS. Mám dost velké výhrady ke

zpracování experimentální části. Očekával bych čitelnější podání naměřených dat a statistické zhodnocení. 
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 V zásadě bez problémů. Vadí mi zbytečné velké obrázky (jako např. Obr 4.2).
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Rozsáhlý výběr relevantní literatury.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Student prakticky vzato spojil dva přidělené přístroje protokolem NTRIPS a nakonfiguroval je ke komunikaci, tj.

k předávání korekční informace. K tomu vyhotovil webovou aplikaci, která spojení příjímač-referenční stanice
vizualizuje. I v takto studijně orientované BP bych očekával rozsáhlejší paletu funkcí pro řízení DGPS.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je kompilační. Jedná se o praktický experiment zprovoznění dvou zařízení v různých typech prostředí.

Předpokládám, že na tuto práci budou navazovat další.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student prostudoval rozsáhlou literaturu a nepochybně dosáhl slušného přehledu v oboru satelitní navigace

a pozemních systému korekce navigace. Dle mého názoru sestavil pouze základní navigační infrastrukturu.
V experimentální části bych ocenil lepší zhodnocení výsledků a především porovnání s jinými typy DPGS (např
zmiňovaná WAAS/EGNOS). Osobně bych uvítal, kdyby se zaměřil úžeji na nějaký problém a ten zpracoval
důkladněji. 

 

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

  
V Brně dne: 25. května 2021

 Hrubý Martin, Ing., Ph.D.
oponent
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