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1. Splnění požadavků zadání.
Náročnost práce odpovídá náročností bakalářské práci. Všechny body zadání jsou splněny.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Po formální stránce mám námitky k velikosti nadpisů, jejich odsazení a podobným věcem, které
neodpovídají šabloně doporučené katedrou telekomunikací ani doporučení pro tvorbu BP a DP prací
uvedených fakultou. K návaznosti jednotlivých kapitol nemám námitek. Poměr teoretického úvodu a
vlastních výsledků je adekvátní.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je text a program s implementovaným modelem. Text práce popisuje všechny nutné
teoretické znalosti potřebné pro porozumění textu. Velké výhrady mám k tvorbě vlastního modelu.
Vzorce, ze kterých výpočet vychází jsou názorně deklarované, avšak pro vlastní výpočet byly
vybrány aproximace pomocí exponenciální křivky, což vzhledem k pozdějším výsledkům se ukázalo
jako nešťastná volba, která měla být revidována po zisku prvních výsledků . Vlastní aplikace splňuje
účel. Po programátorské stránce však odpovídá  tvorbě začátečníka a jakákoliv změna mže být těžko
proveditelná.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce měla za cíl přinést nové poznatky, avšak dosažené výsledky jsou na půl cesty.Největší problém
vidím v tom, že výsledný model prakticky neodpovídá reálným hodnotám (čímž nesplňuje základní
princip). Jako klad vidím to, že model sleduje trend reálných hodnot.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zvoleny vhodně k tématu práce a jsou řádně citovány.

6. Otázky k obhajobě.
Jak by se dal model vylepšit, aby lépe odpovídal reálným hodnotám? Existují nějaké běžně používané
metody, které by mohly být aplikovány?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce na mě působí velmi rozporuplným dojmem. Teoretická část i měřené výsledky ukazují na
mnoho hodin v laboratoři a při studiu teoretických podkladů. Model však nepodává správně
předpovědi, jen je schopen sledovat trend hodnot. U dílčích výsledků se předpovědi modelu liší
někdy i o více než řád, někdy dokonce skoro dva, což je pro kvalitní model nedostačující. Proto práci
hodnotím jen jako velmi dobrou, neboť po teoretické stránce a stránce měření je kvalitní.
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