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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí požadovaném pro BP.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly tvoří logické celky a vhodně na sebe navazují. 
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Autor dodržel odborný styl a zároveň lze říci, že je text velmi dobře srozumitelný. K typografické nedokonalosti

přispívají méně kvalitní fotografie v kapitole 2. 
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor použil celkem 17 pramenů. Všechny zdroje jsou relevantní a zcela pokrývají řešenou problematiku.

Převzaté prvky jsou v textu vhodně citovány a odlišeny od úvah studenta. Bibliografické citace jsou v souladu s
citačními zvyklostmi a normami.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Funkčnost řešení byla demonstrována na naměřených datech. K vytvořené aplikaci nemám žádné větší výhrady.

Zdrojové kódy jsou vhodně strukturované a pochopitelné. 
8. Využitelnost výsledků
 Autor v práci představil funkční řešení, které umí pomocí radaru detekovat pohybující se projektily. Správnost

řešení byla dokázána pomocí série testů na fotbalovém a tenisovém míči. Představené řešení by bylo možné po
vylepšení (např. lepší filtrace šumu, real-time zpracování) použít v různých sportovních klubech nebo při pořádání
různých soutěží.

9. Otázky k obhajobě
 1. Nabídl jste, popřípadě plánujete nabídnout, navržené řešení nějakému ze sportovních klubů?
10. Souhrnné hodnocení 79 b. dobře (C)
 Celkově hodnotím práci jako lehce nadprůměrnou. Technická zpráva je na velmi slušné úrovni. Navržené řešení

je funkční a nabízí dostatek prostoru pro vylepšení.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2016
  .................................

podpis
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