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GNSS mapování celkové elektronové koncentrace

I. DeJinuje zadání DP dostatečně jasný odborný problém, kteý diploruant řešil?
Ano * zadinije ďpovídajicí požadavlďm na DP a je jasně ťormulované

2. Jaká nořivá činnast c uplatnění jabých ruetod (příslušejících navazujícímu magisterskélnu
Studiu) bylo ad diplomanta požadováno?

V teoretické časti musela studentka nastudovat problematiku ionosferichých měření. Na zakladě
nastudovarré problematiky studentka nawh]a a naprogramovala SW pro mapoviíní elekfoonové
koncentrace v ionosfeře. Při tvorbě tohoto proglamu vy'rržila sfudentka znalosti z přednrětů
maticová ďgebra, rádiové systémy určování polohy' statistické metody zpracováni dat a metody
optimalizace a optimální Íizent. Dop|ňování poloh satelitů pro časy, kdy byla dostupná data
pouze z GNSS přijímače, bylo realizováno interpolací dostupných poloh satelitů.
3. Co diplomant při lypracování své DP vytvořil:7
Diplomantka vytvořila dva programy. Pnmí program v C# slouží k přípravě dat z formátů
RINEX (pseudovzdálenosti, fine a Dopplerovy posuvy) a SP3 (pozice satelitů GPS - zdroj
NASA). Druhý program v Matlabu slouží k výpočfu pozíc pruchodů satelitních signálů
ionosfórou' určení elektronovó koncentrace na spojnici observatoř _ satelit' přepočet této
koncentrace na vertikální hodnotu odpovídajicí místu pnichodu signálu ionosferou a vylneslení
mapy vertika|ních celkoých elektronových koncentrací (VTEC).
'Í. Jalqlm způsobem prokázal diplomant spróvnost navrhnutého řešení problérnu?
Studentka prokazala funkčnost nawženého řešení porormáním s poznatky získaqými
z odborných publikací D.ítg byly uýsledky ověřeny a potwzeny měřeními získanými pomocí
Digisondy na observatoři L]FA v Průhonicích, na nižby| umístěn i použit'ý dvou-frekvenční
GNSS př5ímač.
5' Je text diplomové práce zpracovaný tak, aby Vám umožnil odpově,dět na otázlql 1 - 4?
Ano, práceje napsaná přehledně.
6. Které nejasnosti vyslqltuiící se v DP by měl diplomant objasnit při obha1obě a jaké jsou

Vaše další připomínky k DP?
Text se vyznačuje vysokym počtem gramatických chý a překlepů (to vede ke snížení

kvahty práce), v práci také nebyty dostatečně popsríny možnosti eliminace chy.b měření.
K obhajobě diplomové práce poklódóm ná,sledující otázlql:
a) Y závěru zmiňujete možnost použití kombinace měření zvice časů pro tvorbu jedné

mapy, můžete tuto ideu rozvést?
b) V práci zmiňujete dvě variarrty wkreslení mapy VTEC, mohla byste nastínit modifikaci

zamíÍrutého typu, aby mohl být pro vykreslení použit?
7, Jakou známku vzhledem k hodnocení podle bodů 3 _ 6 navrhujete?
Cí1 práce by1 splněn, práci doporučuji kobhajobě a navrhuji hodnocení známkou 2,5 (dva
mínus).
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