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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání mimořádně 
náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jedná se o teoreticky složité téma, které je vědecky stále aktuální a vyžaduje solidní znalost v oboru zpracování 
signálu a síťové bezdrátové komunikace.

Splnění zadání splněno s většími 
výhradami

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.
Student se seznámil se základy teorie bezdrátové komunikace, síťové komunikace využívající princip Wireless 
Physical Layer Network Coding (WPLNC) a teorie odhadu parametrů, které použil pro úlohu odhadu parametrů 
kanálu v bezdrátové WPLNC síti typu „Butterfly network“. Jádrem práce je teoretická analýza problému odhadu 
parametrů kanálu, kde je odvozena Cramer-Rao Lower Bound (CRLB) mez pro tři případy odhadu reálných 
koeficientů kanálu, komplexních koeficientů kanálu a časového zpoždění. Analýzy jsou doplněné příkladem s 
jednoduchým orthogonálním kódem. Předložené práci by velmi prospělo doplnění teoretických poznatků o 
praktické softwarové simulace vyhodnocující výkonost uvedených algoritmů. Ze závěrečné sekce „Odhad 
zpoždění“ je cítit časová tíseň při dokončování textu.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Přiloženým zdrojovým kódům by prospěli komentáře a používání funkcí. Je možné se inspirovat například tímto 
dokumentem pro psaní kódu v Matlabu: MATLAB Style Guidelines 2.0

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Viz. komentář v části Splnění zadání.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psaná ve srozumitelném anglickém jazyce s příjemnou typografií. Obrázkům by prospěl vektorový formát.
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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.
Studentova práce vychází z doporučené literatury, která pokrývá danou problematiku v dostatečné míře.

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.
Na obrázku 5.5 se odhaduje náběžná hrana pulzu ze silně zašuměného signálu porovnávající derivaci s 
rozhodovací hranicí. Oponent intuitivně cítí, že by algoritmu detekce prospělo nejprve signál vyhladit filtrem 
(potlačit šum) a poté počítat derivaci a následně detekovat hranu podobně jako se tímto způsobem detekují 
hrany v zašuměném digitálním snímku.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.

Datum: 28.5.2021 Podpis: Miroslav Hekrdla
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