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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Experimental Transceiver Platform for Verification of Coding and Processing in 
Radio Communications 

Jméno autora: Ladislav Kršek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra radioelektoniky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Hynek 
Pracoviště oponenta práce: Honeywell International, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaní v plné šíři patří rozhodně k náročnějším, obsahuje ovšem několik volitelných částí. V základu obsahuje tři části 1) 
vývoj konfigurovatelné platformy pro testování komunikačních algoritmů za použití modulů softwarového rádia, 2) 
platforma má nabízet různé úrovně synchronizace, čímž má být přizpůsobena různým úrovním uživatelů a 3) student má 
demonstrovat a otestovat návrh na jednoduchých algoritmech. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Student se v práci věnoval zejména bodu 1) tím, že vytvořil řídící skripty, které zajišťují online spuštění uživatelského kódu. 
K tomuto systému vytvořil webové prostředí umožňující uživateli nahrání testovacích souborů, stažení výsledků a sledování 
průběhu testu. U bodu 2) - různých úrovní synchronizace – student šel zjevně pouze cestou plně synchronního přístupu 
prostřednictvím HW OctoClock. Případně není z práce zřejmé, zda jsou i jiné možnosti. V případě bodu 3) – demonstrace 
návrhu – předpokládám, že k demonstraci a ověření došlo, bohužel ve vlastní práci není vůbec komentováno, nejsou 
uvedeny alespoň dílčí ukázky, výstupy a výsledky. Z mého pohledu tedy považuji bod 1) za splněný, bod 2) za splněný 
částečně a bod 3) za splněný, leč ve vlastní práci zcela nedokumentovaný. 
 

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

Pro řešení tohoto zadání neexistuje něco jako universální správný postup. Metoda a přístup zvolený studentem řeší alespoň 
část z vytyčeného problému, což považuji za hlavní. U řešení jsou vidět i jisté prvky zabezpečení celého systému, řešení 
přístupu více uživatelů apod. I když se zcela samozřejmě nejedná o komplexní, výsledný produkt, ale spíše o dobrý výchozí 
bod pro další práci. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretická část poskytuje přehled řady poměrně pokročilých problémů z oblasti zpracování signálu a digitálních modulaci. 
Při jejich studiu, zpracování a pochopení student vychází ze získaných vědomostí z bakalářského studia (Signály a systémy, 
Digitální komunikace, aj.). V teoretické práci mi ovšem chybí větší zaměření na problematiku synchronizace v bezdrátových 
spojích (zejména s přihlédnutím k bodu 2) zadání), je ale nutné podotknout, že se jedná o náročnější partie ponechané 
běžně až na magisterské studium. V praktické části student úspěšně využívá svých programátorských schopností k řešení 
zadaného problému. Řešení je zjevně funkční, má logickou strukturu a poskytuje prostor k budoucímu rozšíření.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V tomto bodě oceňuji zejména následující dva prvky – použití anglického jazyka a užití šablony LaTeXu. Ovšem je zjevné, že 
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se jedná o autorovu první větší práci, což se projevuje jak na jazykové, tak i grafické úpravě. Angličtina na mnoha místech 
není dobrá – například: slovosled a skladba anglické věty není vždy v pořádku, příklad z abstraktu „In the practical part will 
be described algorithms behind the platform“, použití zájmena „his“ pro signál, překlep v titulu práce „tranciever“ apod. 
Grafická úprava taktéž není na mnoha místech úplně úhledná – například dvojité řádkování obsahu (?), některá místa trpí 
nedostatkem vhodného textu pro správné zarovnání obrázků a rovnic (viz str 16), přetékání okrajů strany u ukázek kódů (což 
je obecně problém řešitelný například cestou vývojových diagramů, použití pseudokódu apod.). Obojí ztěžuje hladké čtení a 
pochopení práce a lehce degraduje jinak dobré výsledky.     

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Teoretická část práce je souhrnem relevantních vztahů z oblasti zpracování signálů a digitálních komunikací. V této části 
student vychází ze zcela klasické zahraniční literatury (Proakis - Digital communications) a z výukových materiálů vedoucího 
práce. Jak již bylo zmíněno výše, chybí mi v této části větší zaměření na problematiku synchronizace. Vzhledem k jasně 
definované problematice, která je navíc po mnoho let ustálená, není s podivem, že je práce poměrně chudá na citované 
zdroje. Kromě zmíněných prací využitých pro teoretickou část jde hlavně o detaily nápovědy funkcí MATLABu, katalogové 
listy použitého HW apod.  
Citování zejména elektronických zdrojů není plně v souladu s normou ani běžnými zvyklostmi, nicméně zdroj je vždy jasně 
identifikován a přímo dohledatelný. Odkazy na literaturu v teoretické části bych raději umisťoval za příslušný odstavec. Za 
závorku s citací patří tečka. Citace [Sý16b] je shodná s [Sý16c], nebo mezi nimi není z bibliografického záznamu patrný rozdíl 
(předpokládám, že se jedná o různé výukové materiály vedoucího). Zejména kvůli množství elektronických zdrojů bych 
osobně preferoval identifikaci referencí číslováním namísto identifikátoru autor-rok  
 

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. 
Viz celkové hodnocení. 

 
 

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. 
 

Positivní aspekty: 

Student vypracoval řídící skripty pro vzdálenou uživatelskou interakci s moduly softwarového rádia. Navržený 
systém umožňuje testovat uživatelem vytvořené funkce a skripty, sledovat průběh simulace a stáhnout získané 
výsledky. Pro tento systém student vytvořil přehledné webové rozhraní. Řešení je funkční, umožňuje 
víceuživatelský přístup k HW (prostřednictvím mutexu na nezbytně dlouhou dobu) a vykazuje i jistý stupeň 
zabezpečení (přístup s heslem, byť společným pro všechny uživatele, filtr typů souborů apod.). 

Teoretická část obsahuje přehled relevantní teorie formou komentovaných definic, odvození a důkazů. Praktická 
část práce do detailu popisuje navržený systém, studentův přístup k řešení a obsah jednotlivých řídících funkcí a 
skriptů. 

Práce je vypracována v anglickém jazyce a za použití LaTeXu, byť oboje má jisté rezervy. 

Navržený systém je dobrým výchozím bodem pro další práci studenta a může být například v rámci řešení 
diplomové práce podstatně rozšířen, tak aby byl použitelný pro výukové i výzkumné účely pracoviště. 
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Negativní aspekty: 

V práci, zejména s ohledem na bod 3) zadání, postrádám ukázkové výstupy. Student v práci vůbec neilustruje 
činnost navrženého systému a to ani na nejjednodušších příkladech a ukázkách.  

V případě bodu 2) se student zřejmě vydal cestou plné synchronizace, byť práce neobsahuje detailnější popis 
toho, co je budoucímu uživateli nabízeno.  Obecně student zaměřuje řešení spíše na pokročilejší uživatele 
schopné vlastní tvorby skriptů, funkcí či modelů, byť pro ně poskytuje dokumentaci a vzory vysílací a přijímací 
funkce. S ohledem na zadání postrádám řešení pro nezkušeného uživatele, který by do systému nahrával 
například zprávu ve formě bitové posloupnosti, a nastavení celého systému by probíhalo volbou z menu. Tak aby 
pro takového uživatele odpadla úplně nutnost psát vlastní kód.   

V obou částech práce postrádám větší důraz na problematiku synchronizace u bezdrátových spojů. 

 

Otázky: 

 Jakou úroveň synchronizace systém uživateli přesně nabízí? Jak je jí dosaženo?  

 Kde vidíte největší slabiny v zabezpečení celého systému? Jakým způsobem je odstranit?  
Se současným přístupem může uživatel spustit pravděpodobně jakoukoli funkci MATLABu, jsou možná 
například následující rizika? Přepsání firmware v USRP? Obejití filtru typů souborů pomocí následného 
přejmenování souboru příkazy MATLABu? Spuštění libovolného programu/příkazu systému apod. 
Je nějakým způsobem ošetřen HW proti nesprávnému nastavení, lze ho takto případně poškodit?  

 Jaké jsou plány do budoucna pro další rozvoj platformy zejména s ohledem na různé uživatelské úrovně a 
uživatelské pohodlí? Odpadne například fixní název vysílacího a přijímacího skriptu? 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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