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Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti účtování a monitoringu provozu v moderních             

počítačových sítích. Autor si vytkl za cíl popsat aspekty této problematiky a také metody a               

řešení, které lze pro řešení této problematiky účelně využít. 

 

Autor zvolil odborně aktuální problematiku. Starší metodiky a přístupy využívané          

v předchozích letech již nejsou plně použitelné v prostředí moderních sítí. Téma tak kopíruje             

dynamický rozvoj v oblasti počítačových sítí, ve kterých již často tyto starší metodiky nestačí              

používat. Zvolený způsob sledování provozu počítačových sítí, resp. analýza jeho výstupů,           

má dopad na návrhy změn topologií i technických prostředků v počítačových sítích            

použitých. 

 

Z tohoto pohledu se tedy jedná o aktuální téma s možností přímé aplikace výstupů              

v provozních podmínkách moderních počítačových sítí. 

 
V práci jsou popsány typy sítí a možnosti, které poskytují technické prostředky počítačových             

sítí. Autor popisuje moderní počítačové sítě a situace, které s sebou nese provoz protokolů              

IPv4 i IPv6. Autor také nezapomíná řešit celou problematiku i z provozního pokhledu, kde              

bere v úvahu i provozní účtování komplikující technologie IPv4 NAT/PAT a nebo také             

specifické vlastnosti protokolu IPv6 (tunelování provozu, adresace atd.). 

 

Za přínos lze považovat analytické části práce, ve které autor kromě různých zdrojů doplňuje              

popis i o své zkušenosti a vlastní aplikace řešení ze sítí, se kterými má praktickou provozní                

zkušenost. 

 

Přínosem je také implementace a vhodná kombinace technických prostředků při praktické           

realizaci řešení zvolené problematiky. 

 



Je třeba říci, že kapitolu č.4 by si zasloužilo více a podrobněji popsat. A to včetně                

praktického řešení, které podle všeho autor se svými kolegy nasadil v provozu počítačové             

sítě VUT Brno. 

 

V Seznamu použité literatury práce jsou uvedeny práce, u kterých je autor této práce zmíněn               

jako autor nebo spoluautor. Seznam publikací autora uvedený na WWW stránkách fakulky je             

dostatečný a lze konstatovat, že autor pravidelně a odborně publikoval. 

 
Doktorská práce je členěna do pěti kapitol, včetně úvodu a cílů. Na ně navazuje Seznam               

použité literatury. Samotná práce obsahuje 105 stran vlastního textu a 10 stran použité             

literatury. Po formální stránce je práce napsána pečlivě a přehledně a volba použitého             

typografického systému byla také dobrá, grafické provedení textu i obrázků je kvalitní. Lehce             

lze vytknout velikost některých grafů, které jsou někdy hůře čitelné, popř. nelze dobře odlišit              

dvě podobné barvy. 

 
Autor práce je aktivní v odborných fórech, tématicky zaměřených odborných periodicích a            

mj. i na půdě CESNETu. Své znalosti i zkušenosti uplatňuje v praxi a je schopen je                

přehledně publikovat a předávat své zkušenosti dalším. 

 

Angažovanost autora v projektech i odborných komunitách svědčí o tom, že má v řešené              

problematice přehled, je schopen analyzovat problémy, navrhovat řešení a tato řešení také            

účelně aplikovat. Z tohoto pohledu lze říci, že jeho dlouhodobé aktivity svědčí o jeho              

odborné erudici. 

 
Závěr 
 

Autor prokázal své znalosti v oblasti počítačových sítí, schopnost analyzovat problematiku,          

tvůrčí práci při řešení náročných problémů z oblasti počítačových sítí i tvůrčí přístup při              

aplikaci výstupů. 

 

Práci tímto doporučuji k obhajobě. 
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