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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Cílem práce bylo naimplementovat webové GUI pro konfiguraci přes protokol NETCONF.  Framework použitý

pro tvorbu GUI je rozsáhlý, ale je velmi dobře dokumentovaný. Zadání hodnotím jako obtížnější kvůli komplikacím
s přípravou testovacího prostředí.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Oceňuji použití moderních technologii v GUI.
3. Length of technical report in usual extent
 Rozsah technické zprávy odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

4. Presentation level of technical report 90 p. (A)
 Zpráva je napsána přehledně a kapitoly jsou uspořádány v  logickém sledu. Téměř všechny protokoly

a komponenty s hierarchií jsou vysvětleny i v názorném obrázku.
5. Formal aspects of technical report 90 p. (A)
 Vytvořený text má charakter odborného textu, je dobře čitelný a snadno pochopitelný. Typografická úroveň textu

je velmi dobrá.
6. Literature usage 90 p. (A)
 Student čerpal informace z odborných textů dostupných na Internetu i z  publikací prezentovaných na vědeckých

konferencích v rámci možností. Studijní prameny jsou voleny vhodným způsobem a jsou v textu správným
způsobem citovány.

7. Implementation results 90 p. (A)
 Realizačním výstupem je backend napsaný v Python s použitím knihovny flask a webové GUI napsané

v TypeScript a použitím frameworku Angular. Zdrojové kódy jsou přehledné. GUI je možné uživatelsky rozšířit
a je jednoduše přenositelné pokud jsou na dané platformě dostupné závislosti. Výstup také obsahuje sadu testů.

8. Utilizability of results
 Výsledná implementace bude pravděpodobně součástí frameworku pro správu síťových zařízení od sdružení

Cesnet. Kompatibilní by měla být se všemi NETCONF zařízeními, jen je závislá na nástrojích Cesnetu.
9. Questions for defence
 Stručně popište formát a instalaci zásuvných modulů (plugin), je systém řešen některou z de-facto

standardních javaskriptových knihoven?
Na kolik strojů je GUI řádově dimenzováno?

10. Total assessment 90 p. excellent (A)
 Student navrhl a implementoval moderní webové GUI, které pokrývá splňuje požadavky. Práce je velmi dobře

zpracována. Textová část názorně popisuje všechny vytvořené formuláře a nástroje a použité nástroje.
V implementaci jsou použity aktuální nástroje, postupy a knihovny. Vytvořená práce je kvalitní, proto navrhuji
hodnocení stupněm 'výborně (A)'.
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