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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Na základe poverenia dekana a predsedu Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a v súlade s Vyhláškou
MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor som vypracoval oponentský posudok na uvedenú prácu. Ing.
Mária Gamcová, PhD. je z Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v
Košiciach a habilitačná práca náleží do odboru 5.2.13 elektronika.
Predložená habilitačná práca je okrem úvodu a záveru rozdelená do nasledovných kapitol:
2. Základné pojmy radarovej techniky
3. Medzinárodné regulačné a normalizačné opatrenia
4. Kategorizácia radarov v automobiloch 
5. Kategorizácia automatizácie riadenia vozidiel a aplikácie využívajúce radary 
6. Triedy radarov a radarových signálov
7. Základné problémy estimácie automobilovým radarom
8. Pokročilé metódy estimácie
9. MIMO radar
10. Robustné metódy estimácie
11. Problematika sledovania cieľov
12. Konfigurácia EM simulácie FMCW radaru
13. Fúzia dát a výzvy
Zoznam literatúry použitej a citovanej v habilitačnej práci uvádza 87 položiek. Práca má 85 strán.

Habilitačná práca je napísaná veľmi prehľadne a obsahovo vyvážene. Autorka osvedčila hlboké znalosti širokej a modernej problematiky rýchlo sa
rozvíjajúcej vednej a technickej oblasti. Sú uvedené a aplikované princípy radarových technológií, s matematickým vyjadrením a prehľadným
zhodnotením. Sú v nej zhrnuté rôzne aspekty techník spracovania signálov automobilových radarov, vrátane typov signálov, možných radarových
architektúr, algoritmov odhadov, kompromisu implementácie zložitosti a riešenia adaptívneho spracovania pre komplexné prostredia, ako aj jedinečných
problémov spojených s automobilovými radarmi, ako je detekcia chodcov. Môže byť použitá aj ako výborný inšpiračný a študijný materiál pre
doktorandov a študentov v predmetnej oblasti.

Konštatujem, že habilitačná práca Ing. Márie Gamcovej, PhD.: Radary a automobily spĺňa všetky vedecké aj pedagogické náležitosti kladené na
habilitačné práce a svedčí o vysokej úrovni autorky a odporúčam vymenovať ju za docentku v odbore 5.2.13 elektronika.

V Liptovskom Mikuláši 12. 2. 2019

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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