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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se obtížnější zadání, kde student musel nastudovat simulační nástroj OMNeT++, aspekty směrovacích

protokolů a podrobněji pak směrovací protokol BABEL.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.Práce navíc obsahuje rozšíření stávající implementace protokolu EIGRP jako

"rozcvičku" před započetím práce na tématu samotném.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce se pohybuje v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce ma logicou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují.V některých částech je obtížnější orientovat se

v přiložených ukázkách (obrázky, tabulky), protože v textu nejsou referencovány pomocí formátu "Obrázek x.y".
Na konci kapitoly 5 je zhodnocení dané implementace, které by mohlo být odsazeno vlastní podkapitolou.

5. Formální úprava technické zprávy 82 b. (B)
 Práce obsahuje drobné typografické chyby:-předložky na konci řádku-nekonzistentní odkazování na obrázky a

tabulky pomocí "obrázek 5.10" a "obrázek Obrázek 5.10"Obsahuje také menší množství gramtických chyb, ale
celkově se jedná o kvalitní inženýrské dílo.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce přehledně uvádí zdroje, z kterých bylo čerpáno, a odlišuje původní myšlenky od převzatých.
7. Realizační výstup 99 b. (A)
 Výsledky praktické části jsou součástí projektu ANSA vyvíjeném zde na fakultě, který je zároveň postupně

integrován do oficiálního balíku INET.Zdrojové kódy jsou přehledně komentovány a využívají netriviální techniky
ať už v rámci jazyka C++, tak i v rámci simulačního nástroje OMNeT++.

8. Využitelnost výsledků
 Práce obsahuje rozšiřující výsledky v případě protokolu EIGRP, který ani původně nebyl předmětem tohoto

zadání, ale hlavně obsahuje kompletní implementaci protokolu BABEL včetně několika vylepšení.Dobré využití v
praxi se dá předpokládat z integrace do knihovny ANSAINET a v budoucnu i oficiální INET.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Práce splnňuje všechny body zadání a obsahuje i netriviální rozšíření nad rámec původního zadání.Řešené

problémy jsou dostatečně popsány a většina i formálně reprezentována.Vytvořená implementace je důsledně
porovnána jak s prezentovanou teorií, tak i s reálnou referenční implementací.Celkové se jedná o velmi kvalitní
dílo, o čemž svědčí i to, že její části byly publíkovány v časopise Advances in Intellient Systems and Computing.
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