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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce bylo průměrně obtížné. Vyžadovalo sice znalosti nad rámec běžných znalostí, například o

Dopplerově radaru, ale zase nároky na realizační část práce nebyly příliš vysoké.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. Student vytvořil funkční simulátor radarového signálu, který je použitelný pro simulaci

signálu vznikajícího například při měření rychlosti silničních vozidel.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má délku, která je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je na velmi dobré prezentační úrovni. Struktura práce je logická, návaznost kapitol též a

srozumitelnost textu je velmi dobrá.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální úprava práce je dobrá. Práce je, pokud mohu posoudit, bez chyb (je ve slovenském jazyce). Výhrady

lze mít ke struktuře obsahu práce (nevhodně použité nadpisy 3. úrovně) a k ne úplně povedenému seznamu
obrázků (příliš dlouhé názvy). Student v práci použil na mnoha místech "autorský plurál" (1. os. mn. č.), což v
tomto typu textů není příliš vhodné.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student citoval z velké řady studijních pramenů. Výběr literatury je velmi dobrý a obsahuje kombinaci "tradičních"

a online zdrojů. Problémem jsou značně neúplné citace.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup práce je funkční a byl ověřen na simulaci radarového výstupu pro automobily jedoucí poblíž

radaru různými směry a pod různými úhly. Software byl vytvořen v souladu s licenčními podmínkami a autorským
právem.

8. Využitelnost výsledků
 Výstup je použitelný v praxi pro některé úlohy analýzy radarového signálu. Výstup mohl být "dokonalejší" a více

kopírovat realitu, ale jak již bylo řečeno, pro vybrané úlohy vyhovuje.
9. Otázky k obhajobě
 Existuje nějaký limit pro "počet hmotných bodů", které jsou v rámci pohybu vozidla využívány? Jak počet

bodů ovlivňuje rychlost simulace?
Umožňuje simulátor simulaci vozidla se zrychlením, případně v zatáčce? Pokud ne, co by bylo potřeba
udělat, aby tyto funkce byly přidány?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Souhrnně se jedná o práci s funkčním výstupem, i když poměrně jednoduchým, a s dobrým potenciálem pro

praktické využití. Textová část vykazuje drobné nedostatky zmíněné výše. Proto práci hodnotím stupněm "C".

 

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

 

V Brně dne: 2. června 2017
  .................................
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