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Diplomová práce se zabývá emulátory t°í principiáln¥ rozdílných pozemních stanic. Cílem jed-
notlivých emulátor· bylo pouze �ltrovat vstupní polohové informace leteckých cíl· a opat°ovat
výstupní informace o polohách chybami m¥°ení podle principu stanice. Tato diplomová práce
navazovala na diplomovou práci Ing. Morav£íka, která slouºila jako generátor vstupních dat.

Uplatn¥né metody: Diplomant vyuºil p°i °e²ení tématu diplomové práce metody návrhu
softwaru a to tak, ºe nejd°íve stanovil funk£ní a nefunk£ní poºadavky. Po té se v¥noval analýze
a vlastnímu návrhu SW. Coº je v souladu se znalostmi, které získal v rámci navazujícího studia.

Co diplomant vytvo°il: Diplomant navrhl a realizoval funk£ní aplikaci v jazyce Java podle
zadání diplomové práce. St¥ºejním °e²ením byl návrh rozsáhlého schématu XML s velkou vari-
abilitou kon�gura£ních parametr· pro jednotlivé emulátory pozemních stanic.

Prokázání správnosti °e²ení: Diplomant neov¥°oval jednotlivé t°ídy pomocí jednotkových
test·. Ov¥°ována byla celá aplikace s jednou kon�gurací. Tím se zjistilo, ºe aplikace je sice
funk£ní, ale nedá se °íct, ºe tomu tak bude pro v²echny variace kon�gura£ních hodnot.

Spln¥ní cíl· diplomové práce: Diplomant splnil v¥t²inu cíl·. P°i podrobn¥j²ím zkoumání
textu i zdrojových kód· jsem zjistil, ºe emulace multilatera£ní stanice nemá implementován
algoritmus stanovení chyby m¥°ení, který je v teoretické £ásti práce popsán v kapitole 5.3 Pevná

chyba. Vzhledem k celkovému objemu práce to nepovaºuji za zásadní v¥c. Nebude problém
chyb¥jící funk£nost do aplikace doplnit.

Kvalita textu: Obecn¥ text diplomové práce je na pr·m¥rné úrovni. P°edev²ím se to týká
£len¥ní textu do kapitol a podkapitol. S tím souvisí i jistá nelogi£nost v samotných názvech
kapitol.

Vyhodnocení kontroly textu diplomové práce: Kontrolou textu diplomové práce systé-
mem na odhalování plagiát nebyly zji²t¥ny ºádné shody s jinými pracemi. Dále nebyly zji²t¥ny
ºádné shody ve zdrojových kódech, které diplomant vytvo°il. Diplomová práce není plagiát.

Dopl¬ující otázky:
1. Jak byste realizoval ve schematu XML deklaraci chyby, kterou popisujete v kapitole 5.3

Pevná chyba.

Diplomovou práci doporu£uji k obhajob¥ a klasi�kuji ji stupn¥m D (velmi dob°e
minus).
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