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1. Splnění požadavků zadání. 
Náročnost práce hodnotím jako primeranú pre bakalářské studium. Práca plne odpovedá zadanou 
práce. Všetky body zadania boli splnené.  
 
  
  

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Logická struktura kapitol je v poriadku, vytkol by som však zbytočne veľké množstvo teórie 
z oblasti vývoja mobilných sietí. Možno by bolo vhodnejšie sa viac venovať algoritmom pre určenie 
polohy mobilnej stanice. V práci je malé množstvo preklepov. V kapitole 10.3 je popisovaná 
metóda určenia polohy operátorom. Nie je však popísaný princíp určenia polohy, je popísané iba 
používateľské prostredie.  
  
  

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Dosiahnuté výsledky sú v súlade s teoretickými predpokladmi. V praktickej časti by bolo vhodne 
urobiť viacero meraní a následne vyhodnotiť úroveň jednotlivých lokalizačných algoritmov. Jendo 
meranie v každom z prostredí nie je dostatočné na zhodnotenie presnosti lokalizačního systému. 
Rozdelenie buniek GSM siete na sektory je potrebné robiť na základe orientácie antén, čo nebolo 
rešpektované pri niektorých meraniach (v texte je uvedene, že nebol známy počet sektorov). Při 
meraní závislosti útlmu signálu na vzdialenosti od vysielača podia môjho názoru nebola najvyššia 
hodnota signálu nameraná vo vzdialenosti 1000 m. Na základe hodnôt v tabuľke je priemerná 
hodnota jako aj stredná hodnota signálu najvyššia vo vzdialenosti 400m.  

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práca porovnáva už existujíce lokalizačné systémy na základe meraní v reálnych podmienkach a 
vplyv rôznych prostředí a prekážok na úroveň signálu zmeraného zariadením GSM.  
 
  
  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Prevzaté prvky sú riadne odlíšené od vlastných výsledkov a úvah poslucháča. Počet studijných 
prameňov v práci je pomerne vysoký. Veľmi často citovaným zdrojom je wikipedia, čo nie je práve 
najdôveryhodnejší zdroj informácií.  
 
  
  

6. Otázky k obhajobě. 
Ako je možné, že pri metóde CGI+TA je presnosť lokalizácie niekoľko desiatok metrov, keď 
presnosť TA je okolo 550m?                                                                                                                    
Existujú aj nejaké ďalšie algoritmy, ktoré sa dajú použiť pri určovaní polohy pomocou GSM a 
UMTS sietí? 
Akým spôsobom je určená poloha v aplikácii od spoločnosti T-mobile, ktorá bola použitá pri 
praktických meraniach?  

  



7. Souhrnné hodnocení. 
Bakalárska práca je napísaná zrozumitelne a podia môjho názoru je vhodná na obhajobu. Prácu 
hodnotím známkou veľmi dobre. 
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