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Celá práce působ! bohužel velmi zmateně. Casto se nabízí otázka, zda je vůbec dopsaná do finální 
podoby. Teorie je velmi zmatená, informace na sebe nenavazuji. Jako důkaz tohoto tvrzení bych 
předložil příklad ze str. 15, kde věta za vztahem (1.2) je ukončena otazníky, dále následuje odkaz na 
literaturu v této podobě: [?] . U vztahu (1.3) neni vůbec uvedeno, co označuje písmeno M, dále 
v grafech na obr. 1. 7 jsou dva průběhy, jeden modrý, druhý červený, ale co tyto barevně odlišené 
průběhy představuji, ví snad jen autor. Podobně je tomu i na obr. 1.9. Dále se na str. 21 objevuje 
vztah (1.8) bez jakéhokoliv vysvětlení, co jednotlivá plsmena znamenají. Tyto chyby jsou pouze 
ukázkou, co lze v práci najít. Dále na str. 29 je vypočítáno: R9en=3,2GHz a dále je uvedeno 

Rl'T,n 
fBw = -•- = 30MHz 

32b 

Pokud se předpokládá, že R9en = R9en, tak výsledek určitě nenl 30 MHz, ale 100 MHz. 

Na str. 34 se CRC počítá podle klíče (!) a tento termín je použit i v dalším textu. Kromě jiného, hned 
první věta odstavce 1.14 a i nadpis tohoto odstavce je opsána odtud: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklick%C3%BD redundantn%C3%AD sou%C4%8Det , pouze je to 
přeloženo do slovenštiny a v použité literatuře není tento zdroj uveden. 

Jak bylo na několika příkladech naznačeno, práce nemá logické souvislosti, je velice povrchně 
napsána s faktickými chybami a vyskytuje se i neuvedení jednoho ze zdrojů, odkud bylo čerpáno. 

Otázky k obhajobě: 

Ze zadání vyplývá, že měl být použit generátor LW410, no autor nakonec použil USRP rádio. Otázka 
zni: Šla by takto získaná data přesto použít pro generátor LW410? Pokud ano, bylo to vyzkoušeno? 
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