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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Frequency-hopping parameter estimation for unmanned aerial vehicle radio 
links 

Jméno autora: Jiří Skořepa 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
Vedoucí práce: Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

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. 

Vložte komentář. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Diplomant pracoval z pohledu FEL samostatně. Míru vedení na ostatních pracovištích nelze posoudit. Na konzultace si 
připravil vždy velké množství problémů k řešení.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

V práci je řada nedostatků, za všechny bych jmenoval jen ty hlavní:  

Vzorec 2.1 popisuje modulovaný signál pouze ideově, i když v textu je uvedeno jinak  

Popis vstupních bloků přijímačů je velmi stručný, neúplný a nepřesný  

Kapitola 4. Time Frequency Analyses je velmi stručná a nepřesná. Short time frequency transform je 

popsána velmi zjednodušeně. K problému se autor vrací v následující kapitole, kde však přechází z 

popisu ve spojitém čase na čas diskrétní.  

V kapitole Wavelet Transform je transformace popsána velmi stručně, nepřesně a neúplně. Na obrázku 

4.7 je nakreslen pouze jeden ortogonální signál, vztah pro ortogonální signály absentuje.  

U vztahů 5.5 a 5.6 není zcela jasné, jaký je rozdíl mezi N a k. Navíc N bylo ve vztahu 5.4 použito pro 

délku DFT. Vztah 5.6. je pravděpodobně špatně. Tak velké zlepšení průměrováním nelze dosáhnout.  

Závěr práce je velmi stručný. Navíc bez nějaké teoretické analýzy navrhuje témata k další práci. 

Některé náměty jsou velmi ambiciózní. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsaná velmi dobrou angličtinou. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Vložte komentář. 

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce je velmi rozsáhlá. Zadané cíle byly bezezbytku splněny. Na druhé straně je v práci řada technických 
nepřesností, viz odborná úroveň. Velmi pozitivně je třeba hodnotit nadšení, s jakým se diplomant zhostil 
vypracování práce. Musel překonat velké množství problémů zejména při implementaci systému do FPGA. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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