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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání

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.
Diplomant splnil jen rámcově teoretickou část zadání s tím, že jeho vlastní přínos je poměrně sporný. Předložený návrh není 
jeho vlastní tvorbou (avšak je korektně citován), jde o jednoduchý analogový přijímač základního pásma, ačkoliv v zadání bylo 
preferováno použití DSP hlavně z důvodu filtrace. Zařízení navíc nebylo Zařízení navíc nebylo realizováno ani laboratorně 
ověřena jeho činnost.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

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 konzultoval spíše řídce, na delší dobu se odmlčel a začal řešit poměrně pozdě, kdy už nebyl čas na řádné dokončení 
všech požadavků zadání.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Vzhledem k zadání práce byly navrženy jen velmi obecné způsoby jejího řešení, které svědčí jen o základních odborných 
znalostech studenta. Bylo by potřeba věnovat řešení více času a péče.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Bez větších problémů. Některé formulace by snesly upřesnění nebo detailnější výklad, ale srozumitelnost práce nebyla 
narušena.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
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Vše v pořádku

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Práce bohužel nesplnila zcela mé očekávání. Hlavní problém byl nejspíše v nedostatečném objemu prostředků 
věnovaných studentem k jejímu řešení. Nicméně, student prokázal alespoň určitou snahu o řešení práce a proto ji 
navrhuji k obhajobě, avšak s horším hodnocením. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:Pavel Troller
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