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Autor v práci popísal problematiku zabezpečovania k va l i t y  s l už b y  pre rôzne služby 
poskytované 0prostredníctvom  IP  sietí. Tieto aplikácie majú  vysoké nároky na parametre QoS  ako 
sú oneskorenie, stratovosť paketov, jitter. 

Požadovaná kvalita sa zabezpečuje pomocou rôznych metód, ktoré majú úlohu monitorovať 
siete a riadiť prevádzku.  

Jedným z hlavných prvkov QoS, ktorému sa autor v práci venuje sú prístupové metódy (AC 
metódy). Tieto metódy majú za úlohu rozhodovať, č i  príjmu alebo zamietnu nové spojenie na základe 
jeho parametrov a to bez ovplyvnenia QoS ostatných spojení. Ďalej sa autor zaoberá problematikou 
využitia neurónových sietí v AC metódach.  

V závere práce sú uvedené simulácie a porovnanie dvoch metod - Gaussova metóda a 
metóda s využitím neurónovej siete pro 100, 1000 a 10 000 prístupov. 

 

 

Splnenie zadania  

Na základe preštudovania doplneného finálneho dokumentu konštatujem, že študent 
prácu doplnil a upravil dôležité časti práce, čím zadanie svojej bakalárskej práce splnil. 
Za dôležité úpravy a doplnenia považujem hlavne uvádzané grafy simulácií, ďalej 
porovnávacie grafy simulácií. Dôležité je taktiež doplnenie textu kapitoly Vyhodnotenie 
a doplnenie bakalárskej práce zdrojovými kódmi simulácií pre jednotlivé metódy.  

 

Celková aktivita študenta a spracovanie práce 

Celkovú aktivitu študenta som v prvom semestri (minulý akademický rok) hodnotil na 
veľmi slušnej úrovni a to tak vo forme rozpracovania témy, zvládnutí MATLABu, 
komunikácii s vedúcim práce, plnenia čiastkových úloh. V druhom semestri (tento 
akademický rok) už takéto hodnotenie som použiť nemohol. Vzťahovalo sa to najmä 
na absolútnu absenciu komunikácie s vedúcim práce.  

 

K hodnoteniu rozpracovania riešenia (aj dopracovanému):  

- teraz simulácie a porovnanie výsledkov predstavujú ucelenú časť práce, 
primeranú znalostiam bakalárskeho stupňa; 

- v zásade sa dá súhlasiť aj s obsahom kapitoly Vyhodnotenie; 
- dôležité je doplnenie práce zdrojovými kódmi simulácií MATLAB; 
- stále platí, že v užšej spolupráci si viem predstaviť, že časť 5 tematiky by mohla 

byť rozpracovaná podrobnejšie (porovnanie umelých a biologických NS, 



činnosť umelých NS, architektúry umelých NS, rozdelenie NS, algoritmy učenia 
NS a pod.; vznikli by výborné predpoklady na úspešnú diplomovú prácu.   

 

Formálne spracovanie práce 

Bakalár uvedenú prácu po formálne stránke vypracoval na veľmi dobrej úrovni 
a nemám zásadnejšiu pripomienku, ktorá by mala negatívny vplyv na hodnotenie. 

 

Práca s literatúrou 

S literatúrou pracoval bakalár podľa pokynov vedúceho práce, používal časopisecké 
zdroje, kvalifikačné práce a internetové zdroje. Prácu s literatúrou hodnotím pozitívne. 

 

 

Celkové hodnotenie 

Predloženú prácu študenta Tomáša Frdlíka hodnotím celkovým počtom bodov 80 
a teda známkou „B“. 
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