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1. Zadání závěrečné práce.
Řešení závěrečné práce vyžadovalo znalosti síťových technologií a Linuxu, náročností odpovídá
průměrným požadavkům na DP a řešení práce navazovalo na bakalářskou závěrečnou  práci, která
byla rovněž řešena v oblasti VoIP.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka jednotlivé kroky konzultovala a oceňuji její snahu i vytrvalost, přesto tempo práce na
praktické části bylo pomalejší a v závěru nebyl nedostatek času ke zlepšení výsledků.

3. Aktivita při dokončování.
Jak již bylo zmíněno, praktická část byla realizována v časové tísni a proto unikla studentce řada
technických detailů, kterým by stálo za to se více věnovat (např. situace s různým rozlišením videa).
Obsah konzultován byl, ale vzhledem k termínu doručení jsem diplomantku vedl k dopracování
analytického modelu nad zpracovanými daty a nebylo možné již vytvářet nové scénáře a měření.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem diplomové práce je praktická realizace WebRTC komunikace a sestavení jednoduchého
modelu pro výpočet provozních toků. Při praktické realizaci se diplomantka potýkala s řadou
problémů, které ji vzhledem časové tísni umožnily pouze základní analýzy.

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

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Zvolenou literaturu považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Zadání bylo splněno, ale co se týče  praktické části, tak nasazení WebRTC mohlo být provedeno
mnohem lépe s různými modifikacemi a scénáři. Nemůžu odevzdanou práci zařadit mezi zdařilé, ale
přesto konstatuji, že diplomantka splnila všechny body zadání a práci hodnotím jako dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Na str.20 je zmíněna dostupnost webRTC v prohlížečích Firefox, Google Chrome a Opera. Jaké
jsou rozdíly v interoperabilitě prohlížečů, co se týče webRTC?

2. Na str.46 je uvedeno použití rozlišení 640x480. Jak lze dosáhnout změnu rozlišení?
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