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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 
Jméno autora: David Prudek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Oponent práce: Ing. Pavel Valtr, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra elektromagnetického pole 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání je odpovídající. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Práce splňuje zadání. 
 

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

Byl zvolen adekvátní postup. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je na očekávaném stupni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je z formálního hlediska v pořádku. S výhradou že autor opakuje číslování rovnic v každé jednotlivé kapitole a odkazy 
na rovnice nejsou tím pádem jednoznačné.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Autor využil zdroje i mimo seznam doporučené literatury. Autor použil řadu jednoduchých obrázků zkopírovaných 
z grafických souborů na internetu místo aby si je nakreslil sám. Zdroje nicméně cituje. 
 

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. 
Hlavním výstupem práce je model šíření signálu mezi satelitem a lodí pohybující se v říčním korytu. Cílem je zhodnotit kvalitu 
spojení s ohledem na možnou zhoršenou úroveň přijatého signálu zejména při průjezdu lodi pod mostem. Vyvinutý model je 
založen na principu paprskové optiky a uvažuje jak difrakční jevy tak i vliv odrazů od říčního kotyta. Celý model je 
naprogramován v jazyce MATLAB. Simulované výsledky jsou porovnány s experimentálními daty zaznamenanými během 
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měřící kampaně a publikovanými v článku jinými autory. 
 
Ďílčí komentáře: 
 
kapitola 4.5 se věnuje difrakci na hranách mostu. Popis difrakčních jevů pomocí rovnic a toho jak byly zabudovány do 
celkového modelu však chybí. 
 
na str. 6 je uvedeno: “Krajních hodnot činitel (pozn.: odrazu) nabývá v případě nevodivého (koeficient je roven nule a od 
materiálu se nic neodrazí) ...“. To evokuje představu že koeficient odrazu na rozhraní dvou dielektrik je vždy roven nule. 
 
str.6, obr. 2.3: popisek obrázku je na jiné straně než vlastní obrázek 
 
str. 17, tab. 3.2: Koeficient odrazu vody Rw a činitel odrazu koryta Rt jsou nastaveny rovny -0.5 a -0.8 respektivě. Proč je 
činitel odrazu vody v absolutní hodnotě menší než činitel odrazu koryta? Autor si mohl dát práci a činitel odrazu počítat pro 
každý úhel dopadu zvlášť a pro každý jednotlivý povrch s využitím známých hodnot permitivity a vodivosti toho kterého 
povrchu. 
 
str. 34: experimentální data pocházejí z měření prijatého signálu na anténě na střeše vlaku. Dráha vlaku probíha pod čtyřmi 
mosty. Autor porovnává výsledky simulace s měřeným úsekem pouze pod jedním z mostů. Bývalo mohlo být provedeno 
srovnání experimentálních a simulovaných dat pro celou trasu měření. 
 
str. 36, obr. 5.10: průběh simulovaného přijatého výkonu ve vzdálenosti kolem 800 m o oblasti průchodu přijímače pod 
mostem vykazuje diskontinuitu která vizuálně neodpovídá skutečnosti. Nabízí se otázka zda difraktovaná část simulované 
přijaté intenzity je počítána správně. 
 
str. 17, tab. 3.2: šířka mostu w je v silulaci nastavena na hodnotu 50 metrů. To je celkem nerealisticky velká šířka mostu. 
Proč byla zvolena tato hodnota? 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce jenapsána dobře a má solidní odbornou úroveň.Obsahuje teoretickou část, část popisující model šíření 
signálu a porovnáni simulací s experimentálními daty. Případné otazky by mohly směřovat na činitel odrazu na 
rozhraní dvou prostředí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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