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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Jednotlivé body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva je spíše kratší a to i přes to, že některé obrázky jsou vzhledem k jejich obsahu i kvalitě

zbytečně velké. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Logická struktura technické zprávy je vyhovující. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou dobře pochopitelné

pro čtenáře.
5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Vystřižená stránka za zadáním práce nevytváří po otevření příliš dobrý dojem. Vysázeným tabulkám bych vytkl

absenci mřížky nebo jiného způsobu zvýraznění. Dále bych vytkl použití různého fontu na jednotlivých listech
(např. strany 15 a 16). Některé obrázky mají vzhledem ke své velikosti příliš malé rozlišení (např. strana 22).
Zároveň bych měl výtku ke kapitole 2.1 na straně 6. Použití spojení "Převzato z []" jako úvodního odstavce části
nepovažuji za správné. V kapitole 3.1 mám výhradu ke způsobu vysvětlení diskrétní Fourierovy transformace.
Autor citoval studijní materiály, které svým stylem příliš nekorespondují s charakterem práce.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Autor použil celkem 9 zdrojů. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Výhradu

mám k použití online zdrojů Wikipedia a Wikipedia Commons. 
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 knihovnu, pomocí které lze s využitím radaru detekovat a měřit rychlost sportovců.

Funkčnost knihovny byla pro různá nastavení ověřena v praxi. Výslednou knihovnu by nejspíše šlo využít
například pro vytváření statistik.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Celkově hodnotím práci jako průměrnou. Technická zpráva by mohla mít o něco lepší zpracování. Navržené

řešení je funkční.

 

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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