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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KRITÉR!í

Zadání prumerne narocne

Splnění zadání splněno s většími v,ýhradami
Posud'te, zda předloŽená závěrečnó práce splňuje zadání. V komentáři případně uved'te body zadání, které nebyly zcela
sPlněnY, nebo zda je próce oproťi zadání rozšířena. Nebyto-Ii zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dapady a
n i í p a 1 n ě .i p_ř ! ! ! ry1 !e_! 1 o ! li y Ý1q !, Le_ a g : ! q ! r ý:
Práce se do jisté míry zabývá všemi body uvedenými v zadání. Nicméně ověřenívlivu staggeru není provedeno
v odPovídajícím rozsahu (pouze několik vět na str. 32 a 38, v popisu simulací a v závěru není zmíněno vůbec),
V Práci Postrádám jakékoliv trochu obecnější závéry, zvolené optimální hodnotyjsou platné pouze pro konkrétní zadaná
data, tYP radaru atd. Výpočtyjsou prováděny pro konkrétně zvolené velikosti analyzované buňky, není zcela zřejmé, proč

ávě tvto velikosti,

Zvolený postup řešení částečně vhodný
P9ludt9, 4Qa 1t!!d?!! zuo!!! tp_|óv_!ý pgstqp ryP9 ryetody 19š19|i
Funkce Target_signal.m a Target_signal2.m jsou evidentnO ňapiáňe lpatně (mají generovat signál s náhodnou počáteční
fázÍ, vygenerovanou náhodnou hodnotu fáze však přičítají k reálné složce komplexníobálky). při prezentaci výsledků
v kaPitole 9 jsou nevhodně použita procenta pro popis chyby odhadu - není zcela zřejmé, jaká je vyhodnocovaná veličina a
jaká je referenČní hodnota. V kapitole 9 také není ihned zcela zřejmé, zda rnisledky pocházejí ze simulace, nebo se počítá již
s reálnými daty. Diskuze výpočetní náročnosti (str. 44) by měla být řešena více podrobně, na tab. 9.]. ani není odkazováno
v textu.

Formální a,jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně

Jak jiŽ bYlo zmíněno, úvodní část práce je z většiny nadbytečná (např. historii radarů není třeba,znovu opakovat a navíc takto
zdlouhavě). Rozsah popisu práce relevantní k zadání pak působí neadekvátně.
Práce dále obsahuje řadu typografických chyb, např. zrněny fontů v textu (patkové/bezpatkové písmo, např. str. 28),
formátování vzorcŮ, nelogické změny číslování(str. 2), humorný tisk textu psaného kurzívou. U matematických vzorců občas

, jindy je nesprávné (např, ve vzorci je použito $, v textu pak a).ám vysvětlení použi
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Úroveň jazyka je poměrně slušná až na občasné chyby ve slovosledu a velmi častou absenci členů (the, a/an). PDF bylo
z textového editoru vygenerováno velmi podivně. Některé stránky jsou vložené zřejmě jako obrázek, v textu se pak nedá
vyhledávat a tisk působí rozmazaně (viz obsah; sežnamy obrázků, tabulek, referencí).

tll. cELKoVÉ HoDNocENí, orÁzxY K oBHAJoBĚ, ruÁvRH KLAslFlKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení, lJved'te případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.

Otázky k práci:

1. Jak se změnívýsledky prezentované v práci, pokud budou funkce Target_signal.m a Target_signal2,m
im plementová ny správně?

2, Proč jste pro popis chyby odhadu použil procenta? Co tedy přesně vyjadřují a vzhledem k jaké referenci?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě.

Podpis:

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávání o využívóní studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charokterizujte výběr
promenů. Posudte, zda studentvyužil 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 normomi.
Zdroje jsou v textu poměrně dobře citovány, pouze v úvodu (kterýje ovšem nadbytečný), je citováno nedostatečně.
Referenci [8] jsem vtextu nikde nenalezl. Uvítal bych, kdyby použité reference byly nějak seřazeny (např. podle abecedy).
Nicméně, z práce nelze dobře poznat, co je vlastní prací autora, Zejména to postrádám v kapitole 6. Také používánívýrazů
,,náš algoritmus", ,,naše práce" atd. se mi nezdá vhodné šlo skutečně o práci autora.

Datum: 18.5.2015
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