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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Zadání bakalářské práce bylo směřováno jako studie problematiky možností sběru dat z mobilních sítí
pomocí mobilních zařízení platfromy Windows Mobile za účelem jejich následné využitelnosti.
Zadání bylo s výhradami splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, aktivně avšak ne vždy systematicky. Konzultoval vždy reálné
problémy. Doba řešení dvou let však bohužel neodpovídá kvalitě předložené práce.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena až ke konci doby pro její vypracování.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledky jsou standardní. Kvalita předloženého řešení může být přínosná pro další využitelnost.
Úroveň grafická a technická je odpovídající. V práci jsou uvedeny některé části, které nebyly cílem
práce, nicméně jsou v dané problematice velmi přínosné. jedná se zejména o studentem provedené
testy služeb lokalizace. V této oblasti se student dostal nad rámec řešení zadání a prokázal tím v
podstatě využitelnost potencionálně získaných dat z vysílačů mobilních sítí.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je přínosná. Diplomant zpracoval všechny zadané body, i když v některých bodech mohl
vyvinuté řešení lépe popsat a demonstrovat. Přehlednost práce je bohužel na velmi nízké úrovni a tak
musí čtenář věnovat velkou míru trpělivosti při hledání jednotlivých výsledků. Tato skutečnost
bohužel velmi ovlivňuje celkovou kvalitu předložené práce.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Doporučené prameny sice nebyly využity. Student nicméně široce čerpal z jiných zdrojů, které uvádí
v literatuře.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce není pěkně zpracovaná a celkově ji hodnotím dobře.

8. Otázky k obhajobě.
Cílem práce bylo zkoumání možností sběru dat z vysílačů mobilních sítí pro jejich další využitenost.
Můžete se vyjádřit k dosaženému řešení? Jakým způsobem jsou využitelné Vaše provedené testy
lokalizace?  Jaké je Vaše vlastní řešení pro sběr dat ze sítí? Můžete se vyjádřit ke kvalitě tohoto
řešení?
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