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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání kombinuje znalosti z několika oblastí a včetně znalosti neuronových sítí. 

 

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. 

Zadání bylo bezezbytku splněno. 
 

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, aktivita, 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. 
Pro řešení práce student využil široké spektrum znalostí získaných studiem i znalostí z jeho zahraniční stáže nebo z jeho 

praxe v průmyslu a také konzultacemi s experty v oboru. Chybějící znalosti (například neuronové sítě nebo zpracování dat) si 

student doplnil z literatury a v rámci volitelných předmětů na fakultě. Práce je po odborné stránce na vysoké úrovni 

obsahuje velké množství výsledků. Zpracování odborné problematiky a výsledků, včetně jejich diskuze, též splňuje požadavky 

na diplomovou práci. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formálním jazykové i typografické stránce zpracována velmi dobře. Nedostatkem jsou chybějící popisy některých 

os, chybějící jednotky na osách v některých grafech a tabulkách a chybějící vysvětlení některých proměnných ve vztazích. 

Práce je však psána srozumitelně a přehledně. V práci je sice několik gramatických chyb (zpravidla členy nebo čárky), ale 

vzhledem k faktu, že je práce psána v anglickém jazyce považuji množství chyb za zanedbatelné. 

 
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. 
Student pracoval s velkým množství různých zdrojů (58 referencí), převážně v anglickém jazyce. V seznamu literatury by však 

neměly být uvedeny interní zdroje IBM. Student prokázal schopnost samostatně vyhledat potřebné informace a pracovat s 

nimi. Převzaté a vlastní výsledky a úvahy jsou v práci jednoznačně odlišeny.  
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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. 
Výsledky předložené v práci jsou na vysoké úrovni a ukazují možnost využití některých predikčních metod pro mobilní sítě.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Diplomová práce je pečlivě a kvalitně zpracována po odborné i po formální stránce. Pro zpracování práce bylo ze 

strany studenta nutné seznámit se s širokým spektrem znalostí z různých oborů, i za rámec studia. Velmi pozitivně 

hodnotím zejména samostatnost studenta, jeho proaktivní přístup a zájem o problematiku. Student prokázal, že 

jeho schopnost řešení samostatného inženýrského úkolu je na vynikající úrovni a že je úspěšně schopen řešit i 

komplexní úkoly spojující více oborů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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