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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti 
Jméno autora: Vojtěch Habáň 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Vedoucí práce: Ing. Martin Šipoš, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra měření 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce považuji za náročnější a to vzhledem k rozsahu HW realizace, SW realizace a k provedenému 
experimentálnímu ověření. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání bylo splněno kromě posledního bodu, tj. ověření v reálných podmínkách. Bohužel systém nebyl ověřen během 
reálného letu, nicméně daná situace nebyla zapříčiněna studentem. Systém byl ověřen v laboratoři s tlakovým regulátorem 
a to v celém rozsahu, dále byl pak ověřen z pohledu teplotní závislosti. Daná ověření jsou velmi přínosná pro další vývoj, 
testování a kalibrování systému. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 řešil bakalářskou práci samostatně, byl velmi aktivní, pravidelně konzultoval. Student je plně schopen samostatné 
tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni, student využil znalosti získaná v rámci studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce obsahuje drobné překlepy, v některých místech jsou některá slova uvedena dvakrát, dále pak obsahuje 
jistá slovní spojení, která by v takovém dokumentu neměla být, např.: „z dat je očividné“, „nefunguje ideálně“. Rozsahem 
práce splňuje kritéria pro bakalářskou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
 U citací online zdrojů by bylo vhodné rovněž uvádět i datum, kdy byl daný zdroj citován. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
V rámci BP byl navržen a zrealizován systém, který je přínosem pro vedoucího BP. I přesto, že některé přesnosti jsou větší, 
než očekávané na základě teoretických předpokladů, naměřená data jsou přínosná, neboť na nich lze stavět další algoritmy, 
jako např. kalibrace, atd. Drobnou výhradu mám k volbě senzoru, který svou konstrukcí není příliš vhodný pro letecké 
aplikace. Senzor je velmi malý a bez možnosti připojení hadičky. Nicméně i tento problém student dokázal nakonec vyřešit. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student v rámci své závěrečné práce navrhl a zrealizoval systém pro přesné měření výšky a vertikální rychlosti. 
Oceňuji především to, že systém byl úspěšně dokončen, student pracoval plně samostatně, dokázal řešit problémy, 
které v rámci řešení nastaly, jako např. výměna senzoru, problémy s příjmem GNSS signálu a podobně. Drobné 
výhrady jsou k formální stránce práce. Nicméně celkově lze konstatovat, že vznikl funkční systém, který prověřil 
studentovy schopnosti v oblasti návrhu HW, SW i praktického ověření. Systém a změřená data jsou přínosem pro 
další výzkum a jeho zkvalitňování. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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