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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce hodnotím jako obtížnější, jelikož student musel zvládnout jak problematiku klimatologie a

geolokace, tak široké znalosti návrhu a realizace hardware a software.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Student dokonce v rámci návrhu hardwaru provedl důkladné srovnání

různých komponent a na základě požadovaných vlastností vybral ty nejlepší. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má 61 stran a je tedy v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentačně je technická zpráva na velmi vysoké úrovni, nebál bych se ji místy přirovnat k profesionálnímu

technickému manuálu. Logická struktura je také velmi dobrá a jednotlivé kapitoly jsou informačně vyvážené.
Doporučil bych pouze spojit kapitoly 7 Budoucí vývoj a 8 Závěr.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Typografie práce je v pořádku, velmi kladně hodnotím grafické sjednocení vytvořených schémat. Jazyková

úroveň práce je také velmi dobrá.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student cituje 37 knižních i elektronických zdrojů, což je dle mého názoru dostatečné množství. Skladba

informačních zdrojů koresponduje s řešenou problematikou.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Student v rámci své práce sám navrhl a vytvořil funkční aerologickou sondu použitelnou pro měření

atmosferických vlastností, což dokázal pozemním i letovým experimentem. Sonda je také schopna přenosu dat
do pozemní stanice. Realizační výstup je dle mého názoru nadprůměrný a odpovídá náročností spíše diplomové
práci. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou jednoznačně využitelné při průzkumu atmosféry i při návrhu hardwarových komponent pro

letecké experimenty.
9. Otázky k obhajobě
 Byla by vámi navžená sonda schopna vykonávat pokročilejší zpracování dat za letu (např. filtraci,

vyhlazování či odhad polohy pomocí Kalmanova filtru)? Byly by nutné nějaké dodatečné úpravy sondy,
např. z hlediska výkonu? 

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Předložená práce se zabývá návrhem a realizací aerologické sondy a to po hardwarové i softwarové stránce.

Student ještě nad rámec zadání vytvořil funkční pozemní stanici schopnou přijímat naměřená data. Jelikož
technická zpráva, realizace sondy i její ověření byly na vysoké úrovni navrhuji hodnotit práci stupněm (A).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

