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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce spadá do kategorie spíše obtížnějších zadání. Student musel nastudovat netriviální přístup k síťové

architektuře, který zavádí naprosto rozdílný přistup než tradiční TCP/IP.V praktické části pak musel v simulačním
prostředí OMNeT++ vytvořit a zapracovat modul "Enrollment" do existující architektury.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.Drobnou výhradu bych měl k prezentaci způsobu validování.Protože však

neexistuje reálná implementace a přistupná specifikace není dokonalá, považuji danou validaci za dostačující.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je prezentována na 34-ti stranách latexové šablony a splňuje běžný rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 61 b. (D)
 Prezentační úroveň znatelně pokulhává za ostatními aspekty této práce.Text je členěn do logických struktur a

jednotlivé kapitoly na sebe navazují.Jazykové nedostatky bohužel naprosto zabíjejí lepší hodnocení.Ikdyž je
práce logicky členěná, jednotlivé sekce jsou kvůli nevhodné konstrukci vět velmi špatně srozumitelné.

5. Formální úprava technické zprávy 53 b. (E)
 Práce je psána v anglickém jazyce, což zřejmě nebyla správná volba.Její čitelnost a pochopitelnost pro čtenáře

je tristní z důvodu velkého množství gramatických chyb (slovosled, použití výrazů v rozporu s daným
kontextem).Práce je vysázena pomocí latex šablony a její typografická kvalita je dobrá. 

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student uvedl všechny dostupné relevantní zdroje, které spočívají především v neveřejných specifikacích od

autora RINA.Vlastní výstupy jsou správně odlišeny od materiálů převzatých.U všech odstavců a případně i vět
jsou precizně označeny zdroje, z kterých bylo čerpáno.U několika záznamů v přehledu literatury chybí čárka
oddělující jednotlivé autory a v případě citování webové stránky chybí datum, kdy bylo citováno.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Student v rámci práce na zde na fakultě zpracovávaném FP7 grantu PRISTINE implementoval modul Enrollment

a zakomponoval jej do vznikající architektury v simulačním prostředí OMNeT++. Kódy jsou řádně okomentované
a vybavené hlavičkou indikující použitou licenci.

8. Využitelnost výsledků
 Práce zkoumala kompletně nové přístupy a poznatky.Výstupy této práce jsou již nyní k dispozi ostatním členům

PRISTINE konsorcia a budou využívány k výuce např. na Dublin Trinity College.
9. Otázky k obhajobě
 V závěru práce zmiňujete, že CACEP probíhá i v rámci DAF.- Jakým způsobem se tato fáze liší oproti CACEP v

rámci DIF?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Z osobní konzultace je patrné, že student dané problematice porozuměl, ale nepodařilo se mu svoje vědomosti

předat dostatečně srozumitelně do technické zprávy.Lepší hodnocení práce zabijí nedostatečně revidovaná
technická zpráva a nejspíše nevhodně zvolený jazyk práce.Pro dobrou kvalitu praktické části práce a její další
využití v praxi navrhuji celkové hodnocení práce 60D.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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