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Posudek vedoucího bakalárské práce Václava Vlasáka:
"UWB prijímac s prímou detekcí pulstJ'.

Bakalárská práce pana Václava Vlasáka "UWB prijímac s prímou detekcí pulstJ' uvádí
ucelený návrh a popis následné realizace UWB prijímace s prímou detekcí pulsE!.
Navrhovaný prijímac se skládá z peti cástí: vstupního zesilovace, filtru typu pásmová
propust, tvarovace, detektoru a monostabilního klopného obvodu.

Odborný prístup studenta k zadanému úkolu a zvolený postup rešení z hlediska
soucasných metod:

Z predložené práce lze vysledovat správný a systematický prístup studenta k
zadanému úkolu. Problematika UWB technologie je v soucasné dobe velmi diskutované
téma od bezpecnostní a zabezpecovací techniky až po projekty inteligentních domE!,kde
jednotlivé elektronické spotrebice spolu komunikují na krátkou vzdálenost pomocí
extrémne vysokých datových tokE!. Klícovým problémem celé technologie (vyjma OFDM
prístupu) je správná detekce prijatých pulsE!a práve tím se predložená práce zabývá. O
aktuálnosti predložené práce také svedcí fakt, že na mezinárodním odborném fóru (na
konferenci ICU 2005 v Curychu) byla prezentována práce s podobným cílem prímé detekce
pulsE!,ale dosažená vzdálenost prenosu v publikovaném clánku nepresahovala 0,5 metrE!.
Z pohledu na dosažených více než 20 metrE!v této práci je videt obrovský pokrok.

Student na výzkumu UWBtechnologie s firmou RETlA a.s. již necelé tri roky úspešne
spolupracuje, speciálne na projektu pOdporovaném Ministerstvem prE!myslua obchodu s
evidencním císlem FI-IM5j090 a za tech nekolik let je videt výrazný odborný rE!ststudenta.
Student si postupne osvojuje problematiku vysokofrekvencní techniky se zamerením na
casovou oblast. Mnoho znalostí z této problematiky získává samostudiem.

Dosažené výsledkya možnostipraktickéhovyužití:
Zadání bylo splneno dle mého názoru v plném rozsahu. Jak již bylo receno v

predchozím odstavci, tak dosažená vzdálenost znacne prevyšuje dosud publikované
výsledky. Proto predpokládám, že výsledky této práce bude student s naší pomocí
prezentovat na nekteré mezinárodní odborné konferenci.

Realizované zarízení v soucasné dobe testujeme jako prijímací cást odpovídace v
pripravovaném systému lokalizace zasahujících hasicE!- v systému RetLoc. Úspešnému
praktickému využití bohužel brání znacný proudový odber pro využití v "malém
prenosném" zarízení. Doufám, že na sníženíodberu a vylepšení prijímace bude s námi dále
student spolupracovat.

Formální náležitosti:
V predložené bakalárské práci jsem nenalezl významnejší gramatické nebo stylistické

chyby. Jedine bych trochu vytkl snahu vysvetlit veškerou potrebnou problematiku, která
znacne protáhla rozsah práce i pres nekteré dílcí redukce velikosti prE!bežnýchverzí BP,
které jsem mel možnost shlédnout. Jinak práce svým charakterem odpovídá požadavkE!m
obecne kladeným na práce daného typu.

Díky všem uvedeným výsledkE!m konstatuji, že autor prokázal predloženou
požadované schopnosti, a proto doporucuji práci klasifikovat stupnem výborne.

V Hradci Králové dne 10. cervna 2009
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