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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rozmístění létajících základnových stanic pro mimořádné události 
Jméno autora: Bc. Tomáš Sap 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky 
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra telekomunikační techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání cílí na rozsáhlou problematiku a velmi komplexní problém.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce splnila všechny části zadání. K problému výběru polohy létajících základnových stanic jsou nad rámec zadání řešeny i 
asociace uživatelů a alokace vysílacího výkonu. Takto rozsáhlý a komplexní problém není triviální vyřešit, přesto se to 
studentovi povedlo. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentův přístup k řešení problému, aktivita při řešení, připravenost na konzultacích a dodržování termínů byly na 
vynikající úrovni. Student dokázal samostatně řešit jednotlivé zadané problémy a sám přicházel se zajímavými náměty a 
řešeními. Student prokázal, že jeho schopnost samostatné tvůrčí práce je na excelentní úrovni. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je vysoce odborná a student využil kombinace znalostí získaných při studiu na FEL i samostudiem odborné literatury.  
V práci je velmi detailní popis rozsáhlého navrženého řešení a podrobné vyhodnocení s velkým množství zkoumaných 
aspektů. Tvrzení a výsledky jsou v práci detailně diskutovány a řádně zdůvodněny.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v anglickém jazyce, je snadno srozumitelná, a po jazykové, typografické i formální stránce je na vynikající 
úrovni. Je v ní pouze zanedbatelné množství gramatických chyb a překlepů, což je vzhledem k rozsahu práce velmi 
neobvyklé nejen u magisterských studentů. Problematika i samotné řešení, včetně výsledků, jsou jasně a srozumitelně 
popsány. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Student pracoval s velkým množstvím aktuálních a relevantních zdrojů v anglickém jazyce. Student prokázal schopnost 
samostatně vyhledat potřebné informace a pracovat s nimi. Převzaté prvky a vlastní části a výsledky práce jsou v práci 
jednoznačně odlišeny způsobem odpovídajícím standardům kvalitní vědecké práce. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Dosažené výsledky a samotné navržené řešení jsou na vynikající úrovni vysoce převyšující požadavky na diplomovou práci. 
Velmi pozitivní je také fakt, že práce obsahuje analytické řešení problému alokace výkonu a kombinuje ho s heuristickým 
řešením ostatních aspektů.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce je pečlivě a kvalitně zpracována a je na vynikající odborné i formální úrovni. Předložené řešení je 
vysoce inovativní a jeho efektivita je doložena rozsáhlými simulacemi. Oceňuji také rozsáhlé teoretické řešení 
alokace výkonu a integraci tohoto teoretického výstupu do celkového řešení komplexního problému. Velmi 
pozitivně hodnotím samostatnost studenta, jeho proaktivní přístup a zájem o problematiku.  
Student tedy jednoznačně prokázal samostatnost a schopnost tvůrčí práce na vysoké úrovni. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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