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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu. Práci doplňuje přiměřené množství obrázků, tabulek a grafů.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Po prezentační stránce je práce na dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vesměs

vhodně doplněny obrázky a odkazy na literaturu a publikace. Některé z kapitol jsou ale velice krátké a bylo by
lepší je sloučit, to samé platí i pro některé podkapitoly.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje malé množství překlepů, pravopisných chyb nebo chybějících slov. Na několika místech tvoří

vložené obrázky velký souvislý blok a nevhodně tak rozdělují text. Některé z obrázků a blokových diagramů by
bylo vhodné pro jejich rozměry přemístit do přílohy, případně překreslit vodorovně. Popisky tabulek jsou zpravidla
umístěny nad a ne pod tabulkou, některé dokonce i na jiné straně práce.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Seznam použité literatury je adekvátní, citace jsou v textu práce správně uvedeny.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je funkční a plně splňuje zadání. Student vytvořil program v jazyce Matlab pro výpočet

vzdálenosti objektů z naměřených radarových dat. Funkčnost programu a přesnost výpočtů byly ověřeny pomocí
několika měření.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru. Vytvořená knihovna je v praxi použitelná pro zpracování radarových

dat ve formátu RRC.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jakým způsobem byste mohl potlačit výskyt tzv. ghost objektů při modulaci trojúhelník-trojúhelník?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Přestože se v textové části práce objevují některé nedostatky, navrhuji hodnocení B.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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