
 

Hodnocení DP 

IMPLEMENTACE A VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE LTE CAT-M1 V SIMULAČNÍM PROSTŘEDÍ NS-3 

Diplomová práce studenta Bc. Romana Masláka zpracovává problematiku implementace komunikační 

technologie LTE Cat-M1 v nástroji Network Simulator 3 (NS-3). V praktické části student využil LTE 

modul LENA, kdy identifikoval jeho limity a provedl úpravy s cílem přiblížení modelu k implementaci 

LTE Cat-M1. Zmíněné úpravy byly zejména v komunikačních parametrech jako je šířka frekvenčního 

pásma či vysílací výkon a v úpravě přechodů mezi stavy RRC Connected a Idle s cílem omezení zahlcení 

sítě a tím pádem zvýšení propustnosti sítě a zvýšení počtu obsloužených koncových zařízení v čase.  

Z pohledu praktické části je práce na velmi dobré úrovni, kde výsledný modul může sloužit jako základ 

pro rozšiřující práci mířící k plné implementaci technologie LTE Cat-M1. Tato skutečnost poukazuje na 

značné úsilí studenta při práci na tomto tématu. 

Největší nedostatky této práce spočívají v samotném textu. Navzdory logickému členění kapitol práce 

obsahuje sadu typografických chyb (např. tečky konců vět na začátcích řádků, chybějící mezery mezi 

číslem a jednotkou apod.) a několik nevhodně zvolených obratů (např. označení skupin technologií 

jednotným číslem, zavádějící obraty při definování výhod technologií bez referencí na ostatní 

technologie apod.). První kapitola taktéž neobsahuje dostatečné množství referencí na odbornou 

literaturu. Text je zejména v první polovině těžce čitelný a někdy je obtížné pochopit myšlenky autora. 

Obecně text působí neuhlazeným dojmem. 

Na základě výše zmíněných faktů práci hodnotím stupněm A/90 bodů a doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka 1) Identifikujte hlavní rozdíly CIoT technologií NB-IoT a LTE Cat-M dle 3GPP Rel. 13 z pohledu 

komunikačních vlastností a na základě toho určete vhodné aplikace pro obě zmíněné technologie. 

Otázka 2) Identifikujte hlavní rozdíly mezi LTE implementací v použitém LENA modulu a implementací 

LTE Cat-M dle 3GPP Rel. 13. Jaké jsou hlavní části z pohledu komunikačních vlastností, protokolové 

sady, infrastruktury či technik pro zvýšení počtu obsloužených zařízení v čase, které bude v dalších 

letech nutné implementovat do Vašeho modelu pro přiblížení k plné verzi LTE Cat-M1?  


