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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Úkolem práce bylo otestovat polarizační vlivy pro komunikaci ve viditelném světle (VLC, visible light communications)

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 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.
Student řešil danou tematiku samostatně, navrhl a sestrojil driver pro VLC komunikaci a následně během vědecké stáže na
pracovišti Katholieke Universiteit Leuven provedl celou řadu experimentů.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Vysoká odborná úroveň práce z ohledem na experimentální činnost

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psána velmi dobře anglickém jazyce. Z formálního hlediska mám jen drobnou připomínku k popisu komponent
využitých při experimentech, ne vždy je zřejmé o jaké komponenty se jednalo.

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.
Použité zdroje jsou relevantní k práci a použity dle předpisů

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.
Jak již bylo zmíněno, práce probíhala z větší části i na pracovišti Katholieke Universiteit Leuven v Belgii v týmu Dr. Nobbyho
Stevense. Připojuji zde tudíž i jeho hodnocení:
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Yesterday, Vojtěch presented his work to about ten colleagues of our research team. He did very well, especially with regard
to the answering of the questions. As a consequence, especially considering that he is still a bachelors student, we think he
is worth a quote of 16 or 17 on 20. To place this in a histogram, this would correspond to the top 10 - 15 % of our students.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 3.6.2019

Podpis:
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