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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Vzhledem ke zpracování tématu již v předešlých letech považuji zadání za méně obtížné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno s drobnými vylepšeními v podobě více časových oken predikcí.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má 32 stran, což je vzhledem k tématu odpovídající.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Kapitoly mají logickou návaznost, rozsahy jsou uspokojivé. u obrázku 3.4 je v českém textu, anglicky popsaný

obrázek a vzorce 3.2. a 3.3 jsou nepřesně vysázeny.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Občas použito příliš neformální vyjádření např. "tito pánové publikovali", "s výsledky zamává" apod.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práce s literaturou byla provedena bez vážnějsích závad.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Programové řešení je v kvalitě odpovídající psané práci. Autor se snažil odexperimentovat co nejvíce možností,

nicméně mám zde pocit, ze téma by si zasloužilo výrazně více pozornosti.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky by mohly být dále využitelné, ale systém jako takový je stále příliš zjednodušen pro reálné nasazení.
9. Otázky k obhajobě
 Proč je v grafu 5.4. prakticky stejný výsledek u modrého a zeleného výsledku?

Na jakých HW prostředcích jste trénoval?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce působí místy zmateným dojmem, speciálně teoretické kapitoly 2 a 3. Autor mohl věnovat experimentální

části trochu více času. Stejně tak věřím že experimentace s rozdílnými architekturami a topologiemi sítě by mohly
přinést zajímavé výsledky.
Pozitivně hodnotím porovnání s předchozími BP na stejné téma.
Práce tedy splňuje požadavky BP a tudíž hodnotím stupněm C.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

