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Hodnocení nóročnosti zadóní závěrečné próce.
Zadání patří mezi náročnější se systémovým rozborem, návrhem složitější DPS, osazením a měřením. Praktická realizace
zahrnuie i naprogramování disitálního řídícího obvodu PLL.

Splnění zadání
Posudte, zda předloženó zóvěrečná práce splňuje zadóní. V komentóři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-\i zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadáníbylozvelkéčástisplněno, výsledkemjepraktickypoužitelnýsenzorstím,žealenebylyověřenyvšechnyjeho
pracovnírežimv.

Aktivita a samostatnost přizpracování práce il i.;:.,,,-,.,,._

Posudte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestti své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
student dokončení Dp o rok prodlužoval, jeho pracovní nasazení bylo nepravidelné.

Odborná úroveň ,,-:_:l1.,

Posudte Úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z prqxe.

ZávěreČná práce nenído značné míry napsána ve standardním technickým stylu, místo přesných definic nebo vzorců jsou
pouŽÍvány spíŠe trochu neurčité větné popisy. Chybítaké podrobnější popisy některých důležitých částí problematiky,

říklad zpracovánísignálu v režimu FMCW,

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce * L.l * t_, ::::::+ij:
Posud'te správnost používóní formálních zópisů obsažených v práci. Posudte typografickou a jazykovou strónku.
V prácijsou gramatické a text místy není příliš srozumit

Výběr zdrojú, korektnost citací - -= , ,i
VYjádřete se k aktivitě studenta při získávóní a využívóní studijních materiótů k řešení zóvěrečné práce. Charakterizujte výběr
PramenŮ, Posudte, zdo studentvyužil 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.
V Práci je uvedeno 12 referencÍ, vzhledem k náročnosti tématu by jich mohlo být víte. Některé docela důležité informace
v textu chybÍ., například přesnější popis režimu FMCW nebo technické popisy použitých komponent.

Další komentáře a hodnoeení
VYjádřete se k Úrovni dosaŽených htavních výsledků zóvěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

Ítechnického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod,
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V práci je řada nepřesností, například:
- Obr.4,1.1 V blokovém schématu PLL chybíděličky.
-Str.21 VFamikrovlnnézesilovačemajívysokouselektivituspíšejenzřídkaaprotomusí býtčastodoplňoványexterními
filtry.
- Str.21 V dielektriku planárních vedení je často podstatná část vedeného elektromagnetického pole, jejich útlum proto malý
není.
Str.33 Pro zpřesnění návrhu Wilkinsonova děliče mohl být použit VF model rezistoru.

Otázka k obhajobě:
- Jaké jsou výsledné možnosti rozmítání (rozsah, rvchlost) daného LO v režimu FMCW?

lll. cELKoVÉ HoDNocENín ruÁvnH KLAslFtKACE

Shrňte aspekťy zúvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Realizované zařízení funguje a má slušnou technickou úroveň, předložená písemná práce ale příliš kvalitnínení,

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm 1' .,. _ - iii:

Datum: il, :i Podpis: -;-'- ;/----
,. .)-'
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