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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Vojtěch Kubica 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Milan Rollo, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jednalo se o práci, u které byl primární důraz kladený na její experimentální část. Těžiště práce spočívalo 
v experimentálním ověření vlastností komunikačních zařízení vhodných pro využití na palubě malých bezpilotních letounů. 
K tomu bylo třeba zvolit vhodná komunikační zařízení, integrovat je s další elektronikou a provést řadu měření v reálném 
prostředí. 

 

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. 

Lze konstatovat, že zadání bylo splněno s menšími výhradami. Autor provedl řadu měření s využitím reálných bezpilotních 
letounů a komunikačních zařízení. Počet provedených experimentů ovšem mohl být vyšší a zaměřený i na další 
charakteristiky komunikačních zařízení. Nízký počet provedených experimentů dle mého názoru neumožňuje zobecnit 
některé výstupy, vzhledem k množství naměřených dat. Zejména se jedná o vliv zapnutého motoru na pokles přenosové 
kapacity. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný, autor se zorientoval v problematice, nastudoval teoretické vlastnosti jednotlivých 
použitých zařízení, integroval je na reálné letouny a provedl potřebná měření. Pro provedení měření autor zvolil mobilní 
komunikační zařízení pracující v pásmu LTE a radiový modem. 
Pro účely úlohy autor použil klasický mobilní telefon, který připevnil k draku letounu. Vhodnější by bylo použít např. 
samostatný datový modem, který by byl připojený k palubnímu počítači a autopilotu stejně jako v případě radiového 
modemu, ale takové zařízení nejspíš nebylo k dispozici. Samostatný datový modem by umožnil přesněji řídit prováděné 
datové přenosy a lépe analyzovat vlastnosti komunikačního kanálu. Takto musel autor použít aplikaci na zachytávání 
obrazovky a naměřené hodnoty ze záznamu pracně získávat ručně. 
Dále mám výhrady k tomu, že autor při testech s využitím mobilních telefonů výšku letounu nad povrchem pouze 
odhaduje, přestože měl k dispozici jednotku autopilota, která mu umožnila provést přesná měření polohy – tato jednotka 
byla dokonce využita při měření vlastností radiového modemu. 

 

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. 
Práce je odborně na kvalitní úrovni, autor prokázal orientaci v problematice přenosu informace prostřednictvím 
bezdrátových mobilních sítí. Autor zvolil vhodné typy experimentů, které mu umožnily zachytit důležité charakteristiky 
komunikačních kanálů a identifikovat výhody a nevýhody využití obou testovaných typů komunikačních zařízení v různých 
typech úloh. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
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Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána přehledně a strukturovaně, je vhodně členěna do kapitol a sekcí. Práce je napsána v anglickém jazyku, který 
je na poměrně slušné úrovni. Obsahuje však relativně velké množství gramatických chyb, zejména pak ve třetí osobě. 
Autor střídá používání jednotného a množného čísla (We have studied , I show …). 
K formátování textu mám následující připomínky – začátky kapitol by měly být umístěny na nových stránkách, při sázení 
obrázků a grafů do textu je v jejich okolí příliš volného místa, autor se v textu neodkazuje na obrázky a literaturu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Z výčtu literatury se zdá, že autor použil relevantní zdroje. Jedná se zejména o publikace shrnující základní principy řešené 
problematiky a dále pak zejména o technické příručky a manuály, což je pochopitelné vzhledem k praktickému zaměření 
práce. Autor se bohužel na použitou literaturu neodkazuje v textu práce a nelze tak stanovit, ke kterým částem textu je 
použitá literatura relevantní. 
V případě, že autor přejímá obrázky z jiných zdrojů, řádně se na ně odkazuje. 

 

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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Lze konstatovat, že cíle vytýčené v práci byly splněny. Autor ověřil charakteristiky dvou základních typů 
komunikačních zařízení vhodných pro využití na malých bezpilotních letounech a to mobilního komunikačního 
zařízení pracujícího v pásmu LTE a radiového modemu. Autor integroval zvolená komunikační zařízení na reálné 
letouny, navrhl a realizoval vhodné experimenty. Počet provedených experimentů ovšem mohl být vyšší a zaměřený 
i na další aspekty komunikačních kanálů. Práce je napsána v anglickém jazyku na slušné úrovni, nicméně mám 
výhrady k její formální úrovni. 
 
Při obhajobě doporučuji položit autorovi následující doplňující dotaz: Odpovídá naměřený pokles rychlosti 
stahování dat vzhledem k výšce nad povrchem vyzařovací charakteristice BTS uvedené na obr. 4.6, zejména tvaru 
hlavního laloku a vzdálenosti od vysílače, ve které byly prováděny experimenty? Proč je v jednom případě tento 
pokles pozorován ve výšce 150m a ve druhém případě ve výšce 70m? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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