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1. Informace k zadání
 Prvním cílem bakalářské práce byla implementace existujícího (avšak ne veřejně dostupného) generátoru IPv6

prefixů, který se používá pro testování nově vyvíjených směrovacích algoritmů. Druhým cílem pak byl návrh a
implementace alternativního generátoru IPv6 prefixů, jenž by reflektoval pravidla pro přidělování IPv6 adres.

Vzhledem k rozsahu zadání a požadavku na vlastní tvůrčí činnost v rámci návrhu alternativního generátoru lze
zadání hodnotit jako obtížnější, než je u bakalářských prací běžně. Výstupy bakalářské práce však nejsou bez
dalších úprav zcela použitelné. Ačkoliv je tedy možné jednotlivé body zadání formálně prohlásit za splněné, k
zamýšlenému cíli se odevzdaná práce spíše velmi výrazně přiblížila, než aby ho beze zbytku naplnila.

S ohledem na skutečnost, že student svou práci průběžně nekonzultoval, nedokážu posoudit důvody, které k
odevzdanému stavu bakalářské práce vedly.

2. Práce s literaturou
 Student nastudoval doporučenou literaturu a další relevantní literární prameny si sám vyhledal.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student své řešení prakticky nekonzultoval. Kromě úvodního setkání k představení tématu bakalářské práce se

jediné dvě konzultace uskutečnily v době kolem odevzdání semestrálního projektu (a to i přes několik z mé strany).
4. Aktivita při dokončování
 Finální verze bakalářské práce se mnou nebyla konzultována a o jejím odevzdání jsem se dozvěděl až zpětně.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Formálně lze zadání bakalářské práce považovat za splněné. Nicméně jak na technické zprávě, tak na

programovém výstupu lze najít jisté nedostatky, které nelze pominout ani s ohledem na obtížnější zadání, než je u
bakalářských prací běžné. Vzhledem k tomu, že student svou práci prakticky nekonzultoval, nemohu říct, proč se
nepodařilo zcela naplnit původní smysl zadání. Navrhuji proto hodnocení uspokojivě (D).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
.................................

podpis
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