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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I.	  IDENTIFIKAČNÍ	  ÚDAJE	  
Název	  práce:	  	   Wireless	  Physical	  Layer	  Network	  

Coding	  
Jméno	  autora:	   Jozef	  Lukáč	  
Typ	  práce:	   BP	  
Fakulta/ústav:	   FEL	  
Katedra/ústav:	   K13137	  
Vedoucí	  práce:	   prof.	  Ing.	  Jan	  Sýkora,	  CSc.	  
Pracoviště	  vedoucího	  práce:	   K13137	  
	  
II.	  HODNOCENÍ	  JEDNOTLIVÝCH	  KRITÉRIÍ	  
Zadání	   A	  
Hodnocení	  náročnosti	  zadání	  závěrečné	  práce.	  
	  
	  
Splnění	  zadání	   A	  
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.	  
	  
	  
Aktivita	  a	  samostatnost	  při	  zpracování	  práce	   B	  
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.	  
Student	  pracoval	  velmi	  samostatně.	  V	  několika	  drobných	  případech	  (např.	  systémový	  model	  na	  úrovni	  vzorků	  vs.	  
konstelačního	  prostoru,	  nebo	  chybovosti	  a	  decision	  regions	  pro	  parametrický	  H-‐MAC)	  kanál	  by	  si	  student	  ušetřil	  horečné	  
úsilí	  ke	  konci	  prací,	  kdyby	  tyto	  věci	  nadnesl	  trochu	  dříve	  pří	  konzultacích.	  
	  
Odborná	  úroveň	   B	  
Posuďte	  úroveň	  odbornosti	  závěrečné	  práce,	  využití	  znalostí	  získaných	  studiem	  a	  z	  odborné	  literatury,	  využití	  podkladů	  a	  dat	  
získaných	  z	  praxe.	  
Některé	  relativně	  jednodušší	  věci	  jsou	  uchopeny	  poněkud	  kostrbatě	  (např.	  source	  modulace).	  Na	  druhou	  stranu	  student	  
zjevně	  zvládl	  základy	  výrazně	  složitějších	  věcí	  PLNC	  (např.	  analyticky	  popis	  hierarchických	  decision	  regions).	  
	  
Formální	  a	  jazyková	  úroveň,	  rozsah	  práce	   A	  
Posuďte	  správnost	  používání	  formálních	  zápisů	  obsažených	  v	  práci.	  Posuďte	  typografickou	  a	  jazykovou	  stránku.	  
	  	  
	  
Výběr	  zdrojů,	  korektnost	  citací	   A	  
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.	  
	  	  
	  
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.	  
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III.	  CELKOVÉ	  HODNOCENÍ	  A	  NÁVRH	  KLASIFIKACE	  
Shrňte	  aspekty	  závěrečné	  práce,	  které	  nejvíce	  ovlivnily	  Vaše	  celkové	  hodnocení.	  	  
	  
Práce	  je	  velmi	  kvalitní	  a	  student	  musel	  nastudovat	  rozsáhlé	  materiály	  k	  pochopení	  techniky	  PLNC.	  Na	  tomto	  velmi	  
positivním	  faktu	  je	  jedinou	  malou	  vadou	  na	  kráse	  (a	  jediným	  důvodem	  mého	  dosti	  přísného	  hodnocení	  B),	  že	  v	  
relativně	  jednoduchých	  věcech	  (modulace	  zdrojů,	  systémový	  model)	  postupoval	  zbytečně	  komplikovaně	  a	  díky	  
tomu	  poněkud	  nepřehledně.	  V	  každém	  případě	  je	  ale	  studentova	  práce	  velmi	  kvalitním	  startovacím	  bodem	  k	  
složitějším	  projektům	  systémů	  s	  PLNC.	  
	  

Předloženou	  závěrečnou	  práci	  hodnotím	  klasifikačním	  stupněm	  	  B	  
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