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A: Slovní hodnocení:

Dip|omová práce se zabývá ana|ýzou přenosu s igná|u v bez| icenčním pásmu 868 MHz
při využití vybraných diskrétních modu|ací' Dip|omová práce je rozdě|ena do 9 kapito|, kde
první tř i  kapito|y se zabývají teoretickým popisem. zby|é kapitoly jsou j iž věnovány
praktickému měření.

Teoretická část dip|omové práce je srozumitelně a názorně popsána. obsahuje
zejména popis obecného přenosového kaná|u, radiového šíření a vybraných digitá|ních
modu|ací.  U jednot l ivých d ig i tá|ních modu|ací je vždy uveden teoret ický popis  dop|něný
ukázkou modu|ovaného signá|u v časové a frekvenční oblasti '  Po sty|ist ické a obsahové
stránce je teoretická část v pořádku. Práce obsahuje i množství dop|ňujících obrázků, které
dobře dop|ňují textovou část. Menší připomínka je pouze k časovým průběhům u
jednot|ivých modu|ací, kde chybí popis os (způsobené zkopírováním výřezu obrázku, který
by| u|ožen přímo v daném přístroji).

Kapito|a 4 obsahuje popis měřících přípravků (vysí|ač a při jímač) s uvedením všech
významných parametrů a také teoretické b|okové schéma měřícího řetězce.

Kapitola 5 detai lně seznamuje s jednot|ivými |aboratorními přístroji a softwarem
nutným pro ovládání přístrojů. obsahuje také detai|ní popis měřícího řetězce, který by|
použit pro měření. Součástíkapito|y jsou i fotky sestaveného pracoviště'

Následující kapito|y 6-7, které jsou věnovány v|astnímu měření, jsou zpracovány ve|mi
kva|itně a obsahujíve|ké množství změřených dat v závis|osti na změně přenosové rych|osti,
druhu modu|ace a odstupu s igná|u od šumu.

Pos|ední a nejdů|ežitější kapito|ou je vyhodnocení výs|edků, kde je ana|yzován přenos
z h|ediska použití jednot|ivých modulací pro systémy s různými parametry (přenosová
rychlost, SNR).

Dip|omová práce je po odborné stránce zpracována na vysoké úrovni' Dá|e je nutné
zmínit samostatnost a zodpovědnost studenta, který pravide|ně navštěvova| konzultační
hodiny a předk|ádal dílčí výs|edky ke konzultaci. Student potvrdiI schopnost čerpat informace
z převážně zahraničních zdrojů.



B: Kriteriá|ní hodnocení:

Úroveň dokumentu:
logickó stovba próce

stylistickó úroveň
próce s literaturou včetně citocí

formólnÍ úprova próce (text, grofy, tobulky)

Teoretická část:
rozsah a úroveň zpracovóní

formuloce teoretických východisek pro praktickou část
od borné zv l ó d n utí p roble mati ky

PraktÍcká část:
adekvótnost použitých metod, postu pŮ
od b orn é zvl ó d n utí p roble m ati ky
popis řešenív diplomové próci
ostotn í p ř í l o hy (t o b u l ky, g rafy, vý p očty, atd. )
Stupeň splnění cíle práce:

Na zák|adě uvedeného hodnocení doporučuji
hodnotím ji klasiflkačním stupněm výborně mínus.
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