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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Od prvního nasazení prošly bezdrátové telekomunikační sítě bouřlivým vývojem, ve kterém není 

jednoduché se orientovat. Proto vznikla tato práce, která si klade za cíl popsat nejen technický, ale i 

legislativní rámec problematiky týkající se těchto sítí. Že se jednalo o nelehký úkol dokazuje snad i 

to, že závěr práce je uveden až na straně 124. Kromě shrnutí dosavadních poznatků a teorie student 

rovněž v rámci praktické části své práce vytvořil v prostředí Wolfram Mathematica aplikaci, která 

umožňujíe vizualizovat možné stavy jednotlivých modulací, které se v součanosti v popisovaných 

sítích používají nebo jsou připravovány k nasazení, včetně výsledných spekter signálu. Doporučuji 

tedy hodnocení práce známkou A-výborně.  
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