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1) Samostatnost při řešení práce: 
X výborná _uspokojivá 

velmi dobrá _dostatečná 

dobrá _ nedostatečná 

2) Systematičnost činnosti při řešení práce: 
_ výborná _ uspokojivá 
X velmi dobrá _ dostatečná 

dobrá _ nedostatečná 

3) Prokázané teoretické znalosti: 
_výborné _uspokojivé 
X velmi dobré dostatečné 

dobré nedostatečné 

S) Odborná úroveň: 
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6) Jazyková a textová úroveň: 
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7) Grafická úprava: 
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velmi dobrá 
dobrá 
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Jedním z cílů práce bylo vyzkoušet možnosti nově zakoupené 30 tiskárny pro výrobu antén. Nebylo tedy 
dopředu zcela jasné, jestli bude vůbec možné struktury úspěšně realizovat - klíčovým krokem je dostatečně 
dobré pokovení plastového výtisku. Žádné z těchto překážek se pan Adam Roxer nezalekl a zadání se podařilo, 
až na jednu drobnost (realizace vyzařovacího nástavec, který by však byl pro tisk příliš velký) splnit. Kladně 
hodnotím grafický vzhled práce (LaTeX) a to, že byla psána v anglickém jazyce. 
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11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)**: 

Na základě simulovaného a změřeného zisku stanovte účinnost antény. Diskutujte vliv různých metod 
pokovení na odchylky měřených a simulovaných dat. 
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