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1. Zadání závěrečné práce.
Závěrečná práce Bc. Michala Lastomírského byla náročná z hlediska zvládnutí základů grafického
programování ve vývojovém prostředí LabVIEW, které student použil pro implementaci základní
funkčnosti vektor signálového analyzátoru. Student zvládnul implementaci navrženého SW na reálný
HW na bázi PXI systému. Tím Bc. Michal Lastomírský naplnil zadání své diplomové práce.

2. Aktivita studenta během řešení.
Bc. Michal Lastomírský pracoval po celou dobu řešení své diplomové práce velmi samostatně a
aktivně. Jeho práce byla systematická a svá řešení průběžně konzultoval s vedoucím své diplomové
práce. Na tyto konzultace býval dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, který umožnil konzultaci jejího
definitivního obsahu s vedoucím diplomové práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci své diplomové práce student provedl teoretický rozbor podoby digitálně modulovaných
signálů na úrovni fyzické vrstvy v jejich ideální i reálné podobě a popsal základní veličiny
charakterizující parametry digitálně modulovaných signálů. Na základě srovnání výhod tradičních a
virtuálních přístrojů navrhl student blokové schéma pro analýzu digitálně modulovaného signálu a
způsob jeho implementace do grafického vývojového prostředí LabVIEW s využitím knihovny
Modulation Toolkit. Následně navrhnul, implementoval a ověřil SW aplikaci pro analýzu digitálně
modulovaného signálu na platformu vektor signálového analyzátoru na bázi PXI modulárního
systému. Navrhnul a realizoval experiment s využitím navrženého systému pro analýzu digitálně
modulovaného signálu. Dosažené výsledky experimentálního ověření své aparatury popsal a
zdokumentoval.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Ve své teoretické části je práce spíše kompilačního charakteru. Rozšiřuje známé poznatky z oblasti
analýzy digitálně modulovaných signálů s využitím systému na bázi virtuální instrumentace.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Ve své práci použil student 16 studijních pramenů vhodně volených vzhledem k tématu diplomové
práce. Výběrem studijních pramenů student osvědčil svou schopnost vyhledat relevantní informace k
řešené problematice. Převzaté části diplomové práce jsou řádně odlišeny od vlastních úvah a
výsledků diplomanta.

7. Souhrnné hodnocení.
Způsobem zpracování diplomové práce osvědčil Bc. Michal Lastomírský svou schopnost samostatně
a tvůrčím způsobem zpracovat zadaný problém. Práce je zpracována na solidní úrovni i po stránce
formální - z hlediska návaznosti kapitol a proporcí jejich obsahů. Diplomant zpracováním diplomové
práce osvědčil vlastnosti vyžadované v odborné práci inženýra a proto jeho diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1) Jaké jsou výhody využití vývojové platformy na bázi grafického programování?
2) Jsou dosažené výsledky srovnatelné s funkčností profesionálních měřicích přístrojů pro tuto
oblast?



výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 08.05.2013 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.


