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Předkládaná diplomová práce odpovídá uvedenému zadánív plném rozsahu. Práce splňuje všechny formální
náležitosti. Rešeršní ěást využívá vědecké publikace i existující normy a z obou korektně vychází při návrhu
vlastních metod vyhod nocován í.

Ke struktuře práce mám drobnou připomínku, provedené rešerše a vlastníexperimenty (kap. a) by bylo pro
větší přehlednost lepšíoddělit. Dále na str. 38 obr. 4-3 mne zauja.lo, že autor zobrazqe odezvu měřeného signálu
na změnu stavu sytému, přičemž změnu vstupu popisuje v textu. Vhodnější by bylo zobrazit vstup ivýstup ve
společném grafu. Uvedený rozdíl měřeného napětí (str 38-39) pro různé způsoby synchronizace vzorkování by
bylo vhodné důkladněji proměřit a podrobně se pokusit analyzovat možné vlivy na výsledek. Prezentované
hodnoty jediného měření jsou dle mne zanedbatelné s ohledem na pravděpodobnou přesnost měření.

Přílohou práce byl také zdrojový kód v Matlabu s implementací prezentovaných výpočtů, Pro snadnější
údržbu a lepší óitelnost bych doporučil lépe využívat dělení programu na menší a okomentované funkční celky
(funkce). Ke zdrojovému kódu jsem v příloze nenalezl soubory se vstupními daty, a proto jsem tedy chování
programu neověřoval.

Oázky k obhajobě:

t. Na straně 42 zmiňujete, že FFT vyžaduje počet vzorků 2N. Uměl byste najít a stručně popsat i variantu FFT
algoritmu, která tímto omezením netrpí?

2. Pro měření na str. 39 jste použil jeden interval dat pro stanovení odchylky dvou metod vzorkování. Mohl
byste buď zkrátit vyhodnocovací okno, nebo použít delší interval zaznamenaného průběhu a odchylku
stanovit vícekrát (na větším poětu úseků)? Pokuste se z takto získaných hodnot urěit směrodatnou odchylku
měřené hodnoty.
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