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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. Autor nastudoval potřebnou problematiku, navrhl a realizoval koncept, který používá

uživatelské identity pro řízení síťového provozu. Takto implementovaný koncept pak byl autorem otestován.
Provedené testy byly spíše jednoduché a nebylo jich mnoho.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce obsahuje relevantní informace a její členění odpovídá požadavkům v zadání. Úvod a přehled

programovacích technik SDN má přiměřený rozsah. U kapitoly věnující se identifikaci uživatele mi chybí shrnutí,
které by uvedlo techniky a postupy jenž budou dále v řešení použity. Kapitoly návrhu a realizace obsahují
nezbytné informace. Kapitola testování uvádí výčet testů. Je otázka, zda zvolená forma prezentace jednotlivých
testů je vhodná. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Autor psal svoji práci v anglickém jazyce. Text je po stylistické stránce přiměřený, místy více či méně "kostrbatý".

Občas se objevují typické chyby "was/were", předložky, členy, atd. Celkově je však text dostatečně srozumitelný.
V seznamu literatury se objevují znaky "ÁŤ". Dokument místy obsahuje větší bílé plochy bez zjevného důvodu.
Velikost písma v obrázcích by bylo vhodné sjednotit.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Autor se odkazuje na množství zdrojů typu "komunikace" navíc z on-line kurzů. Přestože je možné se z těchto

zdrojů dozvědět zajímavé informace, jejich nadužívání není vhodné.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
  Realizační výstup je funkční a byl mi studentem demonstrován. Při demonstraci se objevily drobné nedostatky, u

kterých je však obtížné určit, zda vychází z problému v autorově implementaci nebo v použitém prostředí.
Zdrojové kódy jsou na dobré úrovni a vlastní přínos je odlišen od použitých komponent. 

8. Využitelnost výsledků
  Jedná se o koncept řízení komunikace v počítačových sítí založený na SDN. Tento koncept ukazuje určité

možnosti, které by mohlo praktické řešení obsahovat. Práce sice není přímo použitelná v praxi, nicméně lze z
jejich výsledků vycházet při návrhu praktického řešení.

9. Otázky k obhajobě
 Jaký vztah má popisovaný systém pro identifikaci uživatele v kapitole 4 s navrženým a realizovaným

systémem? Implementuje Váš systém některé koncepty z kapitoly 4?
Bylo by možné integrovat do systému také podporu pro složitější aplikace, které například používají více
protokolů, například SIP? 

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce odpovídá standardům kladeným na DP. Student vytvořil funkční experimentální prostředí, které přiměřeně

otestoval a vyhodnotil. Technická zpráva neobsahuje závažné problémy. Vytvořené řešení je možné dále rozvíjet.

 

V Brně dne: 12. června 2015
  .................................

podpis
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