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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student nastudoval a přehledně popsal úvod do problematiky využití radarů při měření rychlosti, implementoval

aplikaci založenou na vybraném algoritmu a tu otestoval na dobrém množství nasbíraných dat. Zadání bylo
splněno.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je strukturována logicky, jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují a jejich rozsahy jsou

přiměřené. Práce obsahuje celkem přehledný úvod do problematiky, dá se vytknout občasná absence popisu
významu proměnných v rovnicích, např. v kapitole 2.4. U popisu druhů radaru si zcela neodpovídá strom typů
radarů a jejich výčet a popis - jsou popsány typy které nejsou ve stromu, a naopak nejsou popsány některé typy
které ve stromu jsou.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po typografické stránce je práce zpracována rozumně, s několika drobnými chybami. Pomlčky v tabulce 2.1

nejsou konsistentní. Názvy tabulek se většinou sázejí nad a ne pod. Práce obsahuje chybějící a nadbytečné
mezery v okolí operátorů a závorek. Práce obsahuje velké množství osiřelých entit, ať už jediné slovo samo na
řádku  (často jediné číslo - např. na konci úvodu, v popisku obrázku 2.5, v kapitole 3.4), jediný řádek odstavce na
nové stránce nebo jediný obrázek na jinak prázdné stránce. Reference nejsou seřazeny podle jejich výskytu v
textu (první reference je [14]).

Český a anglický abstrakt jsou po jazykové stránce na rozumné úrovni. Práce je psána ve Slovenštině.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce obsahuje dobré množství průměrně kvalitních zdrojů, reference jsou v textu vhodně umisťovány.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je prakticky využitelná aplikace napsaná v jazyce C++, zobrazující aktuální a maximální

rychlost a směr pohybu sledovaného objektu.
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci implementačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 V čem spočívají rozdíly porovnávaných implementací? Proč nejsou výsledky vaší implementace shodné s

implementací v Matlab?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Jedná se o dobře odvedenou práci na aktuální téma, s povedeným realizačním výstupem a dobře zvládnutým

vyhodnocením. Nedostatky práce jsou spíše formálního charakteru, ať už se jedná o typografické chyby nebo
místy hůře srozumitelný text.

 

V Brně dne: 3. června 2015
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