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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bakalářské práce bylo poměrně náročné a od studenty vyžadovalo poměrně velké studijní úsilí v oblasti

zpracování radarového signálu, ale i úsilí při experimentech v realizační části práce.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Textová část práce je v "nižší oblasti" obvyklého rozmezí délky (23 skutečných stran).
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je velmi dobrá. Autor dobře popisuje použité principy radarů a zpracování

signálu. Bohužel se ale nezmiňuje o existujících řešeních radarového měření výšky. Práce je, kromě úvodu a
závěru, dělena na "teoretickou část", "sběr dat", a "zpracování dat". To považuji za poněkud nešťastné a
pravděpodobně lepší variantou by bylo rozdělit práci na "state of the art část" a "realizační část".

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální úprava práce je výborná. Výtku snad lze mít k dělení textu na podkapitoly, které je nerovnoměrné a v

obsahu práce působí spíše rušivým dojmem. Také nebývá zvykem dále členit závěr práce.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce obsahuje několik literárních odkazů (celkem 11), které mohly sloužit jako dobrý základ práce. Problémem

je, že některé citace jsou neúplné (často chybí místo vydání a vydavatel). Je též škoda, že nebyla citována
literatura popisující existující řešení radiových výškoměrů.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup práce je na výborné úrovni. Jedná se o soubor implementovaných metod pro výpočet výšky z

radarového signálu s dobrou možností uplatnění v budoucích aplikačně orientovaných zařízeních nebo software.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou využitelné v praxi jako základ řešení budoucích aplikací (software) a/nebo zařízení (hardware) pro

lehké letouny.
9. Otázky k obhajobě
 1) Ve výsledcích měření se vyskytuje šum. Existuje možnost jej vhodně eliminovat?2) Který z použitých radarů

považujete za nejvhodnější a proč?3) Jaká je výpočetní náročnost použitého řešení?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jedná se o výbornou práci, a to přes výše uvedené výhrady. Za silné stránky považuji zvládnutí experimentální

činnosti a implementaci algoritmů zpracování radarového signálu. Za slabší stránku považuji výše zmíněné
nedostatky technické zprávy.
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