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ll. HoDNocENí JEDNoTLlVÝcH KRlTÉRlí

Zadání náročnější
Hodnocení nóročnosti zadání zóvěrečné práce.

Zadání je zaměřeno na návrh algoritmu pro řízení mobility v sítích kombinující dvě modernítechnologie - D2D komunikaci
a VLC. V této oblasti je velmi málo dostupné literatury řešící mobilitu v takovémto scénáři. Proto považu ji zadání za
náročnější.

Splnění zadání splněno
PosudTe, zda předloženó závěrečnó próce splňuje zadóní. V komentáři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-\i zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Veškeré cíle práce považuji za splněné.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posudte, zdo byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posudte schopnost studento samostatné tvůrčí práce.

Studentův přístup k řešenídiplomové práce byl aktivní, zadané úkoly řešil samostatně, náměty a nápady na řešení
avidelně konzultoval a na konzultace byl vždy dobře připraven. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce.

Odborná úroveň A-výborně
Posudte úroveň odbornosti zóvěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využítí podkladů a
dat získaných z proxe.

Práceje po odborné stránce na velmi vysoké úrovni. Student prokázal schopnost nastudovat problematiku a využít
nastudovanÝch ooznatků oro řešení zadaného oroblému.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posud?e spróvnost používóní formúlních zópisů obsažených v próci. Posud'te typografickou a jazykovou strónku.
Práce je sepsána v anglickém jazyce s relativně nízkým množství gramatických chyb vzhledem k tomu, že autor není rodilý
mluvčí. l přes občasné chyby (zejména čárky ve větách a členy), je práce snadno srozumitelná a je přehledná a je po

! a formální stránce na vÝborné úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studento při získóvóní a využívóní studijních materiólů k řešení závěrečné próce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posud'te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzoté prvky řódně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bíbliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Citace jsou v práci využívány správně a v souladu só zvytiostmi v daném oboru, zdroje jsou v práci řádně citovány. Student
vyhledal a využil velké množství literatury a relevantních zdrojů a v práci jednoznačně odlišil vlastní přínos od existujících
řešení.
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Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k úrovni teoretíckých výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti ťechnického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Navržený algoritmus pro přepínánímezi RF a VLC pro D2D komunikaci je inovativnía dosažené rnisledky značí pozitivní
dopad navrženého algoritmu na klíčové parametry komunikace. Některé výsledky jsou plánovány jako součást publikace
ve spolupráci s prof. Chengem z NTUST, který studenta vedl během jeho pobytu v rámci double na Taiwanu.

lll. cELKoVÉ HoDNocENí a ruÁvnl KLASIFtKACE

Shrňte ospekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Diplomová práce byla řešena v rámcidouble degree na NTUSTTaiwan a student byl i během jeho pobytu na
Taiwanu velmi aktivní při řešeníDiplomové práce.

Předložená diplomová práce je velmi kvalitní po odborné i formálnístránce, Navržené řešení je původní a
dosažené výsledky potvrzují přínos tohoto řešení.

Student jednoznačně prokázal schopnost samostatné inženýrské práce a schopnost řešení komplexního úkolu.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - v,ýborně.
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