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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Obtížnost zadání hodnotím jako průměrné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno, část týkající se testování mohla být podrobnější, např. nebyla otestována detekce v případě

použití vlastních synchronizačních serverů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Práce je dobře členěná a pochopitelná. Větší výhrady mám jen k obrázku 5.2, který je na rozdíl od ostatní práce

psán v angličtině a neodpovídá okolnímu textu (proč a jak je zjednodušený práce nepopisuje).

Sekce 6.2 před čtenářem ukrývá podstatné informace, jako rychlost testované linky, počet toků a paketů za
sekundu apod.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce občas obsahuje překlepy a drobné nesrovnalosti. Na konci stran 7, 9 a 15 je zbytečně vynecháno místo.

Obrázek 5.1 měl být v invertovaných barvách, nejlépe vysázen jako text.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce obsahuje podstatné literární prameny.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Zdrojové kódy jsou dobře komentované. Program není dobře škálovatelný vzhledem k velkému množství

vytvářených vláken ve větších sítích.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce mají potenciál pro praktické využití.
9. Otázky k obhajobě
 Je možné dostatečně spolehlivě odlišit provoz sítě BitTorrent a mechanismu BitTorrent Sync v případě

použití vlastních synchronizačních serverů?
U testování uveďte další metriky, jako je rychlost linky, počet toků a paketů za sekundu apod. (např.
rozšířením tabulky 6.3).

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Martin Kutlák v rámci své práce vytvořil funkční dílo, které dostatečně dobře popsal v technické zprávě.

Testování vytvořeného díla mohlo být propracovanější. Práci navrhuji hodnotit jako dobrou - C.

 

V Brně dne: 2. června 2015
  .................................
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