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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Network Channel State Estimation forWPNC Radio Networks 
Jméno autora: Matej Červený ́
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K13137 
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: K13137 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadaná práce měla mírně vyšší náročnost s mírným přesahem do výzkumné práce. Zadána byla původně v prosinci 2019 a 
vzhledem k velkému potenciálu studenta, který deklaroval svými předchozími studijními výsledky, dlouhému časovému 
rámci a dvakrát odloženého odevzdání, a řadě předchozích prací skupiny DiRaC, na kterých šlo stavět, bylo realisticky 
splnitelné. 

 
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. 
Zadání bylo splněno částečně. S řadou nepřesností a chyb byla naplněna pouze základní odrazová část řešení estimátorů s 
ortogonálními piloty. Pokročilejší techniky nebyly zahrnuty. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce F - nedostatečně 
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 očividně začal pracovat až na konci semestru, a to se velmi silně odráží na hloubce, délce a kvalitě práce. První 
náznak konzultace student udělal 28.4.2021. Zcela promarnil dlouhé období 3 semestrů, kde, i přes covid omezení, mohl 
konzultovat alespoň emailem. 

 
Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Kapitoly 2 a 3 jsou v podstatě zkratkovitými výtahy z přednáškových materiálů DKM a SSP. Kapitola 4 podává zkratkovitý 
úvod do nejzákladnějších principů techniky WPNC (Wireless Physical Layer Network Coding). Vlastní práce začíná v 
kapitole 5. Je ale plná chyb a nepřesností. Stále dokola se opakuje problém s ignorováním toho, že model signálů a 
konstelačního prostoru je komplexní. Označování veličin je chaotické a nekonzistentní - např- str 17-18, symboly b,c,q,s. 
Estimátor koeficientů kanálu pro ortogonální piloty je řešen přes reálné komponenty dosti komplikovaně, jedná se při tom 
o základní úlohu řešitelnou elegantně v komplexním prostoru pomocí jednoduché projekce - viz kniha WPNC kap.7.2. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text je psaný anglicky, což oceňuji. Obsahuje ale řadu jazykových chyb a neobratností. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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 
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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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Student promarnil 3 semestry času a práci se začal věnovat až těsně před odevzdáním. Práce je chaotická a cíle 
naplňuje jen velmi málo. I když částečně rozumím potížím souvisejícím s covid omezeními, řada věcí šla během 
takto dlouhé doby řešit jinými konzultačními nástroji - emailem, online. Student rovněž téměř vůbec nevytěžil s 
předchozích prací studentů a pracovníků skupiny DiRaC a dostupných knižních zdrojů, které defakto obsahují 
hotové řešení základní části a které by mu umožnili postoupit do větší hloubky. Práce je na samé hranici 
akceptovatelnosti. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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