
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Oponenti: Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Téma: USRP B210 jako platforma pro vytváření prvků mobilní sítě
Verze ZP: 1
Student: Bc. Marek Kohut

1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce navazuje na závěrečnou bakalářskou práci, kde student pracoval s openBTS
platformou pod vedením jiného vedoucího. Projekt openLTE vznikl poměrně nedávno a diplomant
byl dle dostupných informací první, který měl v rámci ČR s projektem openLTE praktickou
zkušenost. Zadání i zpracování odpovídá  průměrným nárokům nárokům na DP. Zadání bylo splněno
ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, byl aktivní, jednotlivé kroky konzultoval a velmi dobře se v řešené
problematice orientoval.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a své výsledky prezentoval na mezinárodním
workshopu, kde prakticky demonstroval openLTE a podělil se o svou zkušenost s vytvořením
eNodeB.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant vytvořil v rámci DP přístupový bod LTE eNodeB a pracoval s platformou, která je v
ranném stádiu vývoje. Při řešení se zapojil do komunity kolem projektu openLTE a získal cenné
zkušenosti s technologií, která je vysoce aktuální. V práci popsal své zkušenosti a rovněž nedostatky,
na které při řešení DP narazil.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, popisuje získané zkušenosti s projektem openLTE a využití výsledků
vidím především ve výuce.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
K výběru studijních pramenů nemám připomínky.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant splnil všechny body zadání a vytvořil LTE přístupový bod eNodeB, který najde další
využití ve výuce akreditovaného oboru Mobilní technologie. Během řešení prokázal znalosti
mobilních sítí a linuxu, poradil si s dílčími úkoly a své zkušenosti s openLTE ve své závěrečné práci
přehledně popsal.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jaké kroky jsou potřebné z pohledu integrace vytvořeného eNodeB do SW řešení openIMS, které
je na katedře k dispozici?

2. Diplomant se v rámci bakalářské práce zabýval kvalitou hovoru na openBTS. Lze použitou HW
platformu USRP B210 využít i pro openBTS? Jaké jsou rozdíly HW  USRP platforem, se kterými
diplomant pracoval? Předpokládám, že v rámci BP využíval USRP N210, čili porovnání N210 a
B210, co se týče použitého HW.
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