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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zobrazení Waterfall spektra na PC 
Jméno autora: Patrik Petrýdes 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo záměrně voleno jako teoreticky lehčí, ale rozsáhlejší z důvodu, že studen neabsolvoval přípravu na diplomovou 
práci v rámci týmového projektu. Práce studentovi byla zadána v létě 2021.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Opakovaná obhajoba diplomové práce studentovi umožnila dopracovat program v Pythonu do použitelné podoby, použít 
modernější knihovnu QT pro uživatelské rozhraní. Student dále otestoval možnosti zobrazení Waterfall spektra v C/C++, 
čímž bezezbytku splnil zadání diplomové práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student samostatně rozšířil práci o moduly C/C++ a vylepšil původní program do použitelné podoby. Rovněž použil 
alternativní grafické knihovny pro Python. Samostatnost a zejména pracovní morálka se výrazně zlepšily. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Došlo k podstatnému zlepšení odborné úrovně předloženého textu, byť zejména v teoretické části zaměřené na zpracování 
signálu přetrvávají některé nepřesnosti. To je způsobeno zaměřením studijního oboru. Proti minulé práci i zde došlo 
k výtažnému zlepšení. Velmi kladně lze hodnotit část, která popisuje programové možnosti zobrazení toku spektra, kdy se 
autor zaměřil na programovací jazyk Python a C/C++, tedy standardy v oboru. Podrobně popsal několik vhodných 
grafických knihoven a kriticky diskutoval jejich vlastnosti. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Student proti minulé práci zásadním způsobem zlepšil jazykovou úroveň práce.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje řadu hodnotných zdrojů. Citování zdrojů je správné.   
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Diplomant částečně splnil zadání. Práce je po jazykové stránce velmi slabá. To má vliv i na odbornou stránku, která 
je o něco lepší. Na druhé straně diplomant vytvořil funkční program.  
 
Student předložil k obhajobě kvalitní diplomovou práci, bezezbytku splnil zadání. Předloženou závěrečnou práci 
hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.5.2022     Podpis: Pavel Kovář 


