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1. Informace k zadání
 Jde o vlastní zadání řešené s partnerskou firmou.
2. Práce s literaturou
 Student si literaturu vyhledával sám. Veškerá literatura jsou zdroje vystavené online, 9 z nich se týká software

TeamViewer, některé jako 7, 8, 11 mají podivné autory.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Před začátkem práce jsme si dohodli termíny, které nabyly dodržovány. Aktivita byla nárazová.
4. Aktivita při dokončování
 Přestože si student vyjednal pozdější termín odevzdání, vznikala práce na poslední chvíli. Ještě den před

odevzdáním nebyly v textové části stěžejní kapitoly. Kvalita textu odpovídá rychlosti, v jaké vznikal. Finální verzi
programové části jsem viděl.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Pan Heško vypracoval funkční bakalářskou práci. Jeho aktivita však byla malá a nárazová. Textová část vznikala

na poslední chvíli a neměl jsem čas si ji přečíst a předat studentovi poznámky.

Přidávám posudek Mgr. Pavel Kohoutek, konzultanta z firmy Daite s.r.o.:
Student měl za úkol navrhnout a implementovat prototyp systému pro zabezpečené vzdálené připojení a správu
počítačů dle požadavků naší firmy. Specifikované základní požadavky student dále rozpracoval a navrhl navíc
určitá vylepšení na základě problémů, které v rámci práce řešil, zejména v oblasti zabezpečeného přenosu dat
a připojení k počítačům s neveřejnou IP adresou. Předložený prototyp software stanovené požadavky plně splňuje.
Pro potřeby reálného použití by bylo vhodné zlepšit možnosti nastavení, administrace a uživatelské přívětivosti
aplikace, což však není v rámci práce vyžadováno. Prototyp je tedy plně funkční a zvolené řešení vhodně ověřuje,
což se potvrzuje jeho současným nasazením v testovacím režimu v reálném provozu.

 

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

  
V Brně dne: 9. srpna 2019

 Polčák Libor, Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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