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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je přiměřené nárokům na diplomovou práci, ale implementace zvolené numerické metody může mít určitá úskalí. 

 

Splnění zadání nesplněno 
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. 

Zadání nebylo zcela splněno. Provedené simulace obsahují takové chyby, že poskytují výrazně nesprávné výsledky. 
 

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

Metoda řešení byla zvolena v zásadě správně a vychází z práce [12]. Implementace metody však nebyla dostatečně 
ověřena a obsahuje podstatnou chybu. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň odpovídá diplomové práci, ale některé části ukazují nesprávné pochopení problematiky ze strany 
diplomanta. Např. údajné uplatnění „Kirchhoffových zákonů uzlů“ na str. 34 nebo vysvětlení a odvození antény 
s vyzařovacím diagramem typu cosecant. Největší problém však představuje nesprávná implementace simulační metody. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce zpracována dobře. Na některých místech jsou však použity nesprávné nebo nepopsané 
symboly a také osy grafů včetně jednotek. Např. záměna elevace a azimutu na str. 20, vztah 3.2.3-1 na str.26 obsahuje 
chybu (má být lambda^4) a jeho parametry nejsou dostatečně popsány, graf na str. 60 a další bez popsaných os. Nadzemní 
výška v grafech neodpovídá uvedené jednotce cm, ale vyjadřuje jen index matice. Stejně tak vzdálenost v km je myšlena 
5krát větší, než je vyznačeno v grafu (krok simulace byl zvolen 5 km). 

 

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. 
Zdroje jsou citovány správně. Lze rozeznat vlastní výsledky studenta od výsledků převzatých z literatury. Bohužel základní 
reference [12] (v DP) obsahuje jen hrubý popis metody, která je podrobně popsána v referenci [2] článku [12]. Tento starší 
článek (Whitteker, Radio Science, 1990) není v DP citován a asi nebyl diplomantem prostudován, což mohlo přispět 
k chybné implementaci metody. 
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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. 
Práce obsahuje v úvodní části poměrně zajímavý přehled radarové techniky, který je aplikačně zaměřen. Hlavní výsledky 
práce jsou nesprávné v důsledku chyby v implementaci simulační metody. Po opravě by však mohly simulace poskytnout 
požadované výsledky. 

 
 
 

 

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. 
 

Implementace simulační metody obsahuje chyby, které způsobují, že všechny prezentované výsledky od str. 44 
dále jsou chybné. Například na obr. 4.3.3.-1 (str.44), klesá úroveň pole (i výkonu, pokud jde o výkon) příliš rychle 
se vzdáleností. Ve volném prostoru klesá výkon s druhou mocninou vzdálenosti, tj. o 6 dB na dvojnásobku 
vzdálenosti. Naopak na obr. 4.3.3.-2 (str.45) je pole (nebo výkon) se vzdáleností prakticky konstantní. 
Interferenční obrazce, které jsou jasně patrné v obou diagramech, jsou způsobeny numerickými odrazy od horní 
hranice výpočetní domény. Difrakce na překážce je simulovaná zjevně nesprávně, protože pole není hluboko za 
překážkou dostatečně utlumeno. Jako příklad nalezené chyby v Matlab kódu lze uvést, že ve vzorci pro vzdálenost 
R pomocí Pythagorovi věty byly použity nestejné jednotky vzdálenosti ve vertikálním a horizontálním směru.  

Implementace zvolené simulační metody nemusí být triviální záležitost, nicméně diplomant měl možnost 
poradit se se svým školitelem. Možnosti konzultace zřejmě nevyužil dostatečně. Jako budoucí inženýr měl alespoň 
provést základní ověření hodnověrnosti simulace, tj. např. porovnání se vzorcem pro útlum volným prostorem. 
Místo toho přijal a snažil se odůvodnit evidentně nesprávné výsledky simulace.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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