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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výpočet radiolokačního pokrytí metodou fyzikální optiky 
Jméno autora: Tomáš Mařík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra teorie obvodů 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Valtr, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Zvolte položku. 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Přiměřeně náročné zadání. 

 

Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 

Klíčovou částí zadání bylo naprogramovat výpočetní metodu rádiového pokrytí v programovacím jazyce Matlab. Počítačový 
kód byl dodán ale podle všecho nedává správné výsledky. To má dopad na celou diplomovou práci. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přišel na konzultace až necelé dva týdny před termínem odevzdaní.  

 

Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Praktická část práce kde student popisuje radarovou problematiku má dobrou úroveň a svědčí o praktických zkušenostech 
studenta v tomto oboru. Část práce kde jsou prezentovány výsledky simulací rádiového pokrytí obsahuje evidentní chyby 
patrně způsobené špatným naprogramováním výpočetní metody. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň i rozsah práce jsou v pořádku, číslování rovnic které obsahuje jejich popis je neobvyklý. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Student čerpal i z jiných zdrojů než mu bylo doporučeno. Použil např. známou příručku Skolnik, Radar Handbook. 
Jednotlivé odkazy v sekci ‘Použitá literatura‘ jsou nekonzistentně citovány. 
 

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. 
Předložené výsledky šíření rádiového signálu nejsou správné. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zádadní problém celé práce vidím v evidentně chybných výsledcích simulací. Student neověřil dosažené výsledky, 
např. pomocí jiných predikčních metod šíření rádiového signálu. 

V celé práci není ani jedna funkční závislost přijatého výkonu/intenzity na souřadnici (výška, vzdálenost) což 
ztěžuje hodnocení správnosti dosažených výsledků. 

Prezentované výsledky svědčí o ne úplném pochopení fyzikální podstaty dané problematiky. 

 

Ďílčí nedostatky: 

(1) Str. 39, Tab. 4.3.2-1 - V tabulce chybí údaj pro kterou frekvenci platí uvedené hodnoty. 
(2) Kontury rozložení intenzity pole na obr. 4.3.3-1 až 4.3.3-4 neodpovídají skutečnosti. 
(3) Kontury rozložení intenzity pole za překážkou na obr. 4.3.3-5 a dalších obrázcích neodpovídají skutečnosti. 
(4) U obr. 5.2.1-3 až 5.2.1-5 a 5.5.5-3 až 5.2.2-5 a 5.3.1-3 až 5.3.1-5 a 5.3.2-3 až 5.3.2-5 chybí popisy x-ové a y-

ové osy. 
(5) Obrázky 4.3.3-1 a 4.3.3-3 kde je zobrazeno “Šíření signálu v S pásmu bez odrazů od terénu“ a “ Šíření 

signálu v S pásmu s odrazem od terénu“, respektivě jsou úplně stejné. Obdobně pro obrázky 4.3.3-2 a 
4.3.3-4. 

(6) V kódu souboru SRE_Lband.m jsou proměnné ‘x‘ a ‘y‘ reprezentující vzdálenosti a výšky jednotlivých 
bodů terénu. Hodnoty vektoru y jsou evidentně v metrech ale hodnoty vektoru x, jmenovitě 5, 10, 15, ... 
150 mohou těžko reprezentovat vzdálenosti v metrech. Přitom se na řádku 153 s těmito hodnotami 
počítá jako kdyby byly ve stejných jednotkách. 

(7) V kódu souboru SRE_Lband.m se na řádcích 158, 273 používá matlabovská funkce sin kde vstupní 
parametry jsou stupně. Matlabovská funkce sin má ale jako vstupní parametr radiány. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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