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1) Samostatnost pŤi Ťešení práce:
_ qfborná
-X-velmi dobrá

dobrá

_ uspokojivá
_ dostatečná

5) odborná riroveĎ:
- qfborná
-X- velmi dobrá

_ qfborná
_velmi dobrá

B) Student splnil zadáníz
riolně

X částečně

_ uspokojivá
_ dostatečná
_ nedostatečná

- uspokojivá
_ dostatečná
- nedostatečná

- uspokojivá
_ dostatečná

nedostatečná

_ nedostatečná _ dobrá
2) Systematičnost činnosti pŤi Ťešení práce: 6) |azyková a textová riroveĎ:

_ qfborná _ uspokojivá
X velmi dobrá dostatečná

_ dobrá nedostatečná X dobrá

3) Prokázané teoretické znalosti: 7) Grafická riprava:
_ qfborná

velmi dobrá
_ qfborné _ uspokojivé
-X- velmi dobré _ dostatečné
_ dobré _ nedostatečné -X- dobrá

4) Prokázaná experimentální zručnost*:
_ v1fborná _ uspokojivá
-X- velmi dobrá _ dostatečná

dobrá _ nedostatečná _ nesplnil

9) DosaŽené qfsledky, vlastní pŤínos a praktická využitelnost práce**:

Diplomovou prací diplomant pĚedevším zmapoval problematiku návrhu a realizace anténního senzoru pro
měÍení vzdálenosti v požadovaném frekvenčním pásmu B aŽL2,4 GHz. V tomto zmapování vidím největší
piínos práce, kter není snížen ani skutečností, že se experimentálně nepodaňilo dosáhnout požadované
rovně cca - 40 dB neŽádoucích signálri. Vlastní pĚínos diplomanta spočívá pŤedevším v proveden1fch

simulacích, experimentálním měÍení a vyhodnocení \4Ísledk . DosaŽené qfsledky jsou užitečné pro další
vyvoj interferometrick1fch měiicích systémú, kter probíhá na katedĚe.

10) PŤipomínky k práci**:
V textu se vyskytují hodnotící formulace obvyklé v hovorové mluvě. V technickém texfu je jejich používání
neobvyklé. Grafická kvalita někter1fch obrázkri a tabulek vytvoŤen1fch kopírováním není dobrá, napŤ. obr. 4,
Tab. 1, 2,3,Lze také najít několik pravopisn11ich chyb, které však mohou b],'t d sledkem pÍeklepú.

11) otrázky ke studentovi vztahuiící se k práci (budou zodpovězeny pŤi obhaiobě)**:

V souvislosti s nelinearitou senzoru zmiĎovanou v kap. 3.1.1 by bylo vhodné objasnit, co je její pŤíčinou.

Doporučení k obhajobě: -X- doporučuji _ nedoporučuji
Klasifikace diplomové práce:

_A.v]fborně (1,0) -C.dobŤe (2,0) _E.dostatečně (3,0)
-x.B -velmi dobŤe (1,5) -D. uspokojivě (2,5) -F. nedostatečně (4,0)

Datum:z.G.zoLG Podpis: ffi(^.-.
_ zaškrtněte odpovídaj ící odpověd'
* vyplĎte pouze pŤi prakticky zaměŤené práci
** v pÍípadě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláŤe


