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ll. HoDNocENí JEDNoTtlVýcH KR|TÉRlí

průměrně náročnéHodnocení nóročnosti zadání závěrečné práce.
Práce je zaměřena na vYtvořenímodelu pro analýzu komunikace ve viditelném světle (Visible Light Communications, VLC) vespeciální případě, kdy se uŽivatel nacházív oblasti zastínění (Non-line of sight, NLoS) a následné simulace konkrétníchscénářŮ zastíněnís rozdílným umístěním vysílače a přijímače, frekvenčně závislých odrazných parametrů zdía s pohybem
osob

splněno
Posudte, zdo PředloŽenó zóvěreČnó práce splňuje zadání. V komentóři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcelasPlněnY, nebo zda je Próce oProti zadónÍ rozŠÍřena. Nebylo-li zadání zcelo splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady apřípodně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Splnění zadání

PředloŽená Práce sPlňuje zadánÍ. V prostředíMatlab byl vytvořen simulační tool a dále odvozeny závislosti zejména proimpulzníodezvy.

Aktivita a samostatnost při zpracování práceq Jqlr!'Jlqltlv)l plt z,p]dcovanl prace E - dOstatečně

'^?::1':: :!' ,!r' 
u|o".n'. během 

.řeŠení 
aktivnÍ, zda dodržovol dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultovol a zdabYl na konzultace dostateČně připryven, Posudte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

B"hrž.|lr"'" prtb o;;;";r;;;ím celkovou práci.

odborná úroveň C - dobřeposud'te Úroveň odbornosti zóvěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literotury, využití podkladů a dotzískaných z praxe.

Práce čerpá velmi dobře ze současné odborné literaturV a zvolené jsou adekvátní.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posudte sPrávnost PouŽÍvání formálních zápisů obsažených v práci. posudte typogrofickou a jazykovou strónku.
Po formálnístránce je Práce nekvalitní. Projevilo ," n. nídopisování na postuini-.r'1uili ue. ná"l",a..i, u"ooufi, prá.u.
obsahuje celou řadu gramatických chyb, obrázky postrádají popisky os, v textu je pak častoťrai..tou.i popis konfigurace čiorientace odrazných ploch atd.

Výběr zdrojů, korektnost citací
VYjódřete se k aktivitě studenta při získóvání o využívóní studijních moteriólů k řešení závěrečné prócě. Charakterizujte výběr
PramenŮ, Posudte, zda studentvYuŽil všechny relevantní zdroje, ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně odtišeny od
vlastních výsledkŮ a Úvah, zda nedoŠlo k poruŠení citační etiky a zda jsou bibtiografické citace úplné o v souladu s citačními
zvyklostmi a normomi.
P danému tématu diplomové

Další komentáře a hodnocení
např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni o

1/2



čEgd
lr\EoÉ
lrčENí
TEcHMod
V PRME

POSUDEK VEDOUCÍHO
zÁvĚnečruÉ pnÁce

íyn(_č191tite_ghltic(éhg.ngb_.opr9ggmolPlovy_tvoř9l$g,!,e_šeni,_pu

tll. celrovÉ HoDNocENí n ruÁvnH KLAslFlKACE
Shrňte asPekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovtivnily Vaše celkové hodnocení,

Po obsahové strónce je Próce velmi dobró - od popisu samotného modelu, odvození impulsových odezev až po dílčí
implementaci na konkrétních scénóřích a konfiguracích. Bohužet ji srážíformólní nedostatky, které jsem jako
vedoucí próce neměl možnost ovlivnit.

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě.

Datum:23.1.2017
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