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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Obsah diplomové práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Problematika Kalmanova filtru je velmi rozsáhlá. V diplomové práci byly řešeny jen vybrané úlohy.
Složení duiplomové práce má logickou návaznost. Popis je vyčerpávající.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Text se nezabývá teorii Kalmanova filtru a je důsledně zaměřen na aplikace v navigaci a na
odstraňování chyb vznikajících při měření. V tomto smyslu vyřešil s použitím Kalmanova filtru
všechny uložené příklady, ke kterým sestavil skripty v Matlabu.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Nemám kritických připomínek. Student se mnou konzultoval průběh řešení a všechny moje
doporučení použil.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Pro další aplikace Kalmanova filtru (KF) lze jako velmi zajímavý výsledek považovat srovnání
výpočtu rychlosti pohybu s údaji generovanými softwarem vybraného PDA. Dalším zajímavým
výsledkem je schopnost KF odstraňovat náhodné chyby měření a to pro náhodnou konstantu a rampu.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Student prostudoval předloženou literaturu a zaměřil se především na aplikace Kalmanova filtru.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je čtivá, po grafické stránce také velmi přehledná. K textu diplomové práce nemám výhrady.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
S Kalmanovým filtrem by se mělo uvažovat ve výuce. Diplomová práce připravila několik příkladů
pro cvičení z předmětu zpracování signálů. Podnětné bylo také použití iPhonu 4 pro sběr navigačních
dat, což znamená i převod teorie do praktického života.
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