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1. Problematika práce
Práce je provedena v souladu se stanoveným zadáním, přičemž je nutno zmínit výraznou vlastní
aktivitu studenta, která vedla ke značnému překročení původních limitů zadání, což ale nikterak
nesnižuje jeho splnění. Škoda, že při řešení problému nekladl autor větší důraz na dílčí vlivy.

2. Dosažené výsledky
Ve své práci uvádí autor jednu variantu možného řešení RS (retranslační stanice) vybranou ze všech
dále uvedených na základě hodnotových kritérií. Tento postup sestává z návrhu vlastního
konstrukčního řešení RS, který je dále zpracován i po stránce řídícího software, jenž byl speciálně
vytvořen pro danou variantu řešení. Dle vyjádření autora je možné po patřičných úpravách a po
dořešení některých vzniklých nedostatků tento způsob provedení RS prakticky využívat.

3. Původnost práce
Teoretická část práce je především zpracována na základě dostupných zdrojů pro instalaci Wi-Fi
systémů. Experimentální část práce je pak do značné míry autorovou vlastní tvorbou s využitím
konzultací v jednotlivých etapách jejího řešení.

4. Formální náležitosti práce
Pokud jde o formální stránku práce pak je nutno autorovi vytknout četné překlepy či neúplná slova, v
dalším pak i poněkud zvláštní a nepříliš vhodný styl označování tabulek či číslování obrázků včetně
jejich kvality. Poněkud větším problémem je i způsob psaní textu, kdy je část textu psaná ve 3 osobě
načež následují pasáže kde je striktně použita 2 os. mn.č. Dokládá to skutečnost, že značná část práce
je výtažkem z textu uvedeného v příručce nebo návodu určeného pro komerční použití. Tyto a
některé další skutečnosti, jako například nepříliš zdařilý anglický překlad bohužel poněkud snižují
příznivý dojem z předložené práce.

5. Dotazy na studenta
V požadavcích definovaných studentem na výsledné provedení není definován mezi jinými vůbec
například požadovaná kvalita signálu (průchodnost) byť se o tomto velmi často v teoretické části
zmiňuje, proč ?
Zvolená varianta řešení byla vybrána na základě hodnocení pomocí kriteriálního součtu, bude však po
nutném odstranění všech studentem zmíněných nedostatků tato varianta stále tou nejlepší , navíc při
uvažování mimořádné slevy (40%) při koupi podvozku ?
V kapitole 8 autor uvádí způsob provedení krytování (kovové , vodotěsné) jako velmi vhodným, dle
mého názoru však právě toto provedení nebude tím nejlepším pro požadované účely. Pokud bude
využito kovové konstrukce pak zřejmě bude ovlivněn i zpracovávaný signál. V případě vodotěsného
uzavření bude významným problémem odvod tepla z vnitřního prostoru krytu i za běžných teplot
natož pak při vysokých letních teplotách, když je kryt z materiálu s vysokou tepelnou vodivostí.
Pokud by bylo teplo odváděno způsobem jaký se autor snažil naznačit a sice vzájemným stykem
součástí s kovovým krytem pak bude asi velice obtížné zamezit případným problémům (zkrat,…). U
vodotěsného pouzdra asi nebude ani přístup do tohoto prostoru nijak snadný v případě nutnosti
zásahu. Uvažoval student s těmito a dalšími problémy, pokud ano mohl by naznačit řešení některých
z nich ?
Ke konstrukční části bych měl tři stěžejní připomínky:
 Zkoušel student počítat stabilitu takovéto RS (vzhledem k její výsledné výšce předpokládám, že bude
například ne neúplně rovném povrchu hrozit výrazné riziko převržení, příp. nefunkčnosti celé RS) ?
 Druhý dotaz pak zní : počítal autor celkovou hmotnost všech použitých komponent? Dle mého
hrubého  odhadu (vycházel jsem pouze z hodnot uvedených v textu) bude celková hmotnost všech
použitých součástí velmi blízká (ne-li) vyšší než maximální nosnost celého podvozku. Při zvážení



těchto skutečností by byla celá RS velmi nestabilní jak z důvodu nosnosti tak i například spotřeby
energie (přetěžování motorů, převodovek) či tepelného zatížení celé RS plynoucí z vysokého
zahřívaní způsobeného přetížením. Související problematiku překonávání nerovnosti terénu a z toho
plynoucí nároky na el. resp. tepelné zatížení RS zmíněná v práci není vůbec. Jak by autor řešil tyto
problémy včetně zabránění možnosti požáru RS ?
 Třetím hlavním dotazem je zdali po zvážení všech uvedených připomínek bude skutečně tato
varianta tím nejlepším řešením (osobně bych se přikláněl k variantě II nebo jiné) ?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce přináší osvětlení možného řešení při návrhu RS. Přestože zde není vyřešeno velké
množství závažných nedostatků výsledného řešení, je evidentní snaha autora o vlastní přínos k řešení
problematiky RS včetně vlastních investičních nákladů. Po věcném zodpovězení uvedených dotazů
doporučuji práci k obhajobě
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