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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání práce hodnotím jako průměrnou. Jednotlivé body zadání považuji za splněné.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, byl aktivní, dostavoval se na konzultace a věnoval velké úsilí především
vlastnímu MS Lync, kde využil svých profesních znalostí ze zaměstnání.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončována v časové tísni, což se odrazilo i v řadě překlepů snižujících její celkovou
úroveň. Rovněž mám výtky k používání terminologie, např. "vyvolají pád hovoru", by se dalo
vyjádřit lépe jako "rozpad spojení".

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student zprovoznil MS LYNC v laboratorních podmínkách na virtuálních serverech, konfiguraci
jednotlivých částí pečlivě zdokumentoval. Při testování interoperability s Hipath4000 narazil na řadu
technických problémů. Propojení přes SIP trunk mezi MS Lync a H4K nebylo možné zprovoznit.
Dále se věnoval dalším alternativním způsobům s částečným úspěchem. Oceňuji ovšem jeho
zapálený přístup a snahu se s technickými problémy vypořádat. Používal dostupné nástroje pro
protokolovou analýzu a hledal důvody nefunkčnosti s aplikací znalostí sítí.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitou literaturu k řešení považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Výstupem práce studenta je funkční řešení MS LYNC na virtuálních strojích katedry  a ačkoliv se
propojení přes SIP trunk nepodařilo realizovat, tak popsal důvody na úrovni interoperability
transportních protokolů obou systémů a i toto zjištění považuji za přínosné. U alternativního řešení
propojení přes vloženou Cisco Gateway narazil na problém s překladem adres NAT, se kterým se
vzhledem k časové tísni již neměl šanci vypořádat. Student při řešení zadání prokázal své odborné
znalosti a práci celkově hodnotím jako velmi dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Na obr. 6 je situace, kdy je opakovaně zasílána SIP zpráva 183 následující zprávou 503. To má
svůj důvod. Analyzujte tuto situaci.

2. Existují ještě nejaké další možnosti propojení MS Lync a Hipath4000 přes SIP trunk s vyřešením
problému transportu TCP vs. UDP?
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