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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva má vysokou úroveň, poskytuje srozumitelný úvod do základů SDR a souvisejících témat z

oblasti zpracování signálů a radiokomunikace.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje řadu gramatických nepřesností (zejména chyby skloňování a čárek ve větách).
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Z textu lze jednoznačně odlišit převzaté části, které jsou korektně označeny příslušnou citací. Výběr studijních

pramenů v plném rozsahu souvisí s řešenou problematikou.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 V rámci práce vznikla aplikace pro PC, která je schopna automaticky a s přijatelnou chybou zjistit parametry

komunikace v daném frekvenčním pásmu. Nejednalo se o zcela triviální implementaci, jelikož bylo třeba
realizovat komunikaci SW se zvoleným přijímačem a následně data v aplikaci zpracovat s ohledem na omezení
přijímače. Aplikace je vybavena grafickým rozhraním, které umožňuje pohodlnou specifikaci vstupních nastavení
a následné zobrazení zjištěných parametrů rádiové komunikace.

8. Využitelnost výsledků
 V současném provedení může vytvořený systém velmi dobře posloužit jako experimentální platforma pro

(alespoň přibližnou) analýzu řady bezdrátových komunikačních systémů a pro další rozšíření dle požadavků
různých aplikačních domén. Uplatnění může nalézt i ve výuce v oborech bezdrátové komunikace a zpracování
signálů.

9. Otázky k obhajobě
 Objasněte blíže měření (výpočet) chyby vyobrazené v grafech na str. 26 a 27.
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Celkově se jedná o kvalitní bakalářskou práci přinášející zajímavé SW řešení pro oblast SDR i bezdrátových

komunikací obecně.

 

V Brně dne: 2. června 2015
  .................................
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