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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu a v dostatečné míře pokrývá řešenou problematiku. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce se skládá z několika logicky po sobě navazujících částí. Struktura práce je přehledná a čtenář se v ní může

dobře orientovat. Mezi nějvětší nedostatky lze zařadit použitou formu psaného textu. Autor ve velké míře používá
méně formální a hovorové obraty a obdobným způsobem trpí i skladba vět. Například termín "anténa SXT" ve
skutečnosti označuje koncový bod bezdrátového spoje integrovaný v antenním systému. Byť jsou tyto žargonové
obraty v praxi běžně zaužívané a kdokoliv z oboru jim porozumí, tak bakalářská práce by si bezesporu zasloužila
více formální charakter.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Z formálního hlediska byly dodrženy všechny typografické zvyklosti odpovídající charakteru práce. Odkazy na

literaturu jsou provedeny dle požadavků. Obdobně jako u prezentační stránky lze ovšem vytknout například
úpravu obrázků, kde u většiny obrázků jsou spojovací čáry vedeny napříč doprovodným textem. 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor využíval převážně literaturu v podobě RFC standardů a On-Line dokumetace k jednotlivým zařízením.

Použitá literatura odpovídá charakteru zadání, citace jsou v souladu se zvyklostmi.
7. Realizační výstup 98 b. (A)
 Primárním úkolem práce bylo identifikovat problémy a následně navrhnout a realizovat opatření v síti středně

velkého operátora jejiž výstavba v minulosti probíhala živelným způsobem. Student musel znalosti získané v
průběhu studia vhodným způsobem kombinovat s technickými možnostmi, ekonomickými požadavky vedení a
následně navrhnout a realizovat dilčí kroky, které musely být realizovány za plného provozu s minimem výpadků.
Takovýto úkol je v praxi mnohdy náročný i pro zkušenějšího administrátora či odpovídá práci síťového architekta.
V tomto ohledu byla práce splněna bezezbytku a student se odpovídajícím způsobem vypořádal i s nečekanými
provozními komplikacemi, na které při realizaci narazil.

8. Využitelnost výsledků
 Práce byla orientovaná prakticky a její výsledky byly přímo aplikovány v existující síti s několika stovkami

koncových uživatelů.
9. Otázky k obhajobě
 Pro dynamické směrování byl zvolen protokol OSPF. Z jakého důvodu byl vybrán právě tento protokol a

ne například RIP, EIGRP nebo BGP?
Práce primárně neřeší problematiku protokolu IPv6. Jaké změny by bylo nutno provést pro implementaci
protokolu IPv6.

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 V práci student provedl analýzu a následně zvolil vhodné postupy pro optimalizaci sítě ISP. Vzhledem ke

komplexnosti problematiky lze říci, že tento úkol byl náročnější. Celkově by práce působila výrazně lepším
dojmem pokud by byly méně využity hovorové vyjadřovací prostředky a některé formální náležitosti by byly
zpracovány s větší důsledností.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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