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Zvolený postup řešen spraV ny

Posudte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení,
zvolený postup řešení považuii za správnÝ,

Odborná ú B - velmi dobře

Posud'te úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné
literatury, vyuijtí podkladŮ a Qat získaných z praxe.
Diplomová práce porovnává tři metody předpovědi pohybu mobilního zaYízeníluživatele v síti. Ke
srovnání metod využívá soubor dat s 12975 zaměřenými polohami. Z tohoto souboru však použije
celých 1,2575 hodnot pro trénování neuronové sítě atd. a pouze zbývajících 400 poloh/kroků se
pokouŠÍ předpovědět. Čili na základě 97 %o známých informací předpovídá zbývající pouhá 3 %.
Takovéto porovnání nejde příliš do hloubky problematiky zabývající se metodami pro předpověd'

lohv uživatele.

Formá!ní a jazyková úroveň, rozsah e lC - dobře

Posudte správnost používání formálních zápisŮ obsažených v práci. PosudTe typograftckou a
jazykovou stránku,
Formální Úroveň kazí např. obrázl<y základních architektur bez jakéhokoliv popisu (Fig, 12 na straně
17,Fig.13 na straně 1B, Fig, 14 na straně 19), nesourodostznačení(někde je vstup'u', jinde'x'),
Červená vlnkovitá podtrženív některých obrázcích (Fig. 10 na straně 13), chybějící jednotky na
osách grafŮ a další drobnosti snižující prezentační úroveň práce. Z pohledu typografie práce
obsahuje nedostatky jako např. chybějící velká písmena (,,6.4 results") nebo překle
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I!. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KR|TÉRIÍ
Zadáni prumerne narocne

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
CÍlem Oiplomové prácó bylo nastudovat problematiku vettcých dat a analyzovat možnosti využití
v mobilních sítích se zaměřením na předpověd'vývoje |ibovolné vlastnosti nebo veličiny. Následně
bylo úkolem implementovat a posoudit zvolené meto

Splnění zadán splněno

Posudte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání, V komentáři případně uvedte body zadání,
které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-\i zadání zcela

zadání práce bvlo solněno.
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úspěšností?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

POSUDEK OPONENTA
zÁvĚnečnÉ pRÁcE

III. cELKoVÉ HooruocENí, oTÁzKy K oBHAJoeĚ, NÁvRH KLA5IFlKA6E
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce.ou.livnily VaŠ9 celko.vé hodnocenÍ, Uvedte

ptřípadné'otázky, které ay inat student zoápovědět při-obhajobě závěreČné Práce Před
komisí.
práce má nedostatky ve formě prezentace (překlepy, velká písmena, chYbějící PoPisY os

9rái,:, nólednotnóslrnut"ní vel'ičin á .r,yoěii.r.h dópisů obrázků). Jazyková_Úroveň má také

ň.áoétutí.y, cožj;;Ě žp,iróo"no stútóenojtí, že brá.e je psána vangličtině - to hodnotím

kladně,
Otázky:
1. Jak vypadal datový soubor se zaměřenými polohami pouŽitý při simulacích?_BYl v něm Po

uvti".rónr na prvnióňi"o vidět nějaký oiatulící se vzor, který by se dal považovat za

zjednodušení pro použité metody?
2,yyužívá se již nějaká ze zmíněných metod (případně jiná) vpraxi? Kde a příPadně s jakou

B - velmi dobře.

Podpis:

r zdioiÚ, korektnost citací,

normaml ,

ŇeTíb-Gě mi-žiiroje ťi gTá tr t-lZj,
není ověřitelnÝ zdroi informacíl

C - dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálŮ k řeŠení závěreČné
p'Éc". Charakteriruiié iioer pra,menů. posudte,-zda student využit.všec.hlly.relevantní zdroje,
'ór:en",- raa jsou ,iáčnrý-pr",vzaté prvky řádně odtišeny.od vlástních výsledků a úvah, zda nedošlo k
poiušeiní citáční etiŘý aiáa jsou aibtiografické citace rlgne a v souladu s citaČními zvYklostmi a

ĎE!ší komentáře a hodnocení
Ýyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné prá9e, např, k Úrouni,teoretickÝch
,iiiáaLď,Áeuo t< úrovni a funŘčnosti techniČkého nebo programového vytvořeného řeŠenÍ,

štruimt á výpoeótní úkony byly provedáňý n óióštřéoi MAiLAB, onsem CD, které je_součástí

áióiómouo práč", 
""ooiur.1uj" 

óďužiw datový sóubor. !a cD je pouze jeden výpočetní soubor pro

vÁrua, který se však nezdá být vším, co bylo v práci použito.

Uvádět rozptyl (v hodnocení jednotlivých metod) s přesností na desetinY milimetru je sice hezké, ale

v této oblasti ne úplně smysluplné.

V předposledním odstavci závéru (strana 47) autor píŠe, Že ,,the network needs onlY around 8

epochs to oe compTJterv iňněo;;,'cožje v ,Órpo,u d tir.r,, co píše dříve (strana 43), kde uvádní ,,onlY

10 eoochs"
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