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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost závěrečné práce odpovídá standardním požadavkům úrovně diplomové práce a při jejím
řešení student využil především znalosti z předmětu VoIP a sítí. Zadání bylo splněno ve všech
bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, byl aktivní, sám přicházel s návrhy řešení a svůj postup průběžně
konzultoval.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování se student dostával do časové tísně, což vyplývalo i z časové náročnosti dílčích
kroků v experimentální části, nicméně všechny body práce byly beze zbytku splněny. V závěrečné
fázi jsme s diplomantem neměli dostatek prostoru doladit finální odevzdávanou verzi.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V diplomové práci student prakticky implementoval tři způsoby zajištění vysoké dostupnosti pro SIP
server. První řešení využívalo replikaci dat mezi stanicemi s použitím úložiště DRBD a výměny
virtuální IP adresy. Druhý způsob  student implementoval pomocí technologie kontejnerů se
systémem Docker. Poslední řešení využívá virtualizaci strojů a živou migraci, kde je technologie
velice citlivá na výkon hardwaru.

Student provedl požadované výkonnostní srovnání vybraných řešení s využitím emulátoru provozu
SIPp. Celkově práci hodnotím jako zdařilou, nicméně finální verze práce obsahu řadu drobných chyb,
které snižují její úroveň, ať již v oblasti terminologie (viz otázka k obhajobě č.1) či reprodukce
podmínek experimentu (viz otázka č.2).

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší, ukazuje možné aplikované řešení pro HA, které je v využitelné praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura se vztahuje k tématu a odkazuje na vhodné zdroje.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce je inženýrským dílem, ve kterém student prokázal schopnost aplikovat různé technologie k
zajištění vysoké HA pro VoIP řešení. Kvalitu práce snižuje způsob finálního zpracování a hodnotím ji
jako velmi dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Nástroj SIPp označujete jako analyzátor. Jaký je rozdíl mezi analyzátorem a emulátorem provozu?

2. V práci uvádíte, že RTP stream neprochází přes ústřednu Asterisk, nicméně v konfiguraci je
nastaven parametr canreinvite=no. Jaký dopad má tento parametr na chování RTP streamu z pohledu
Asterisku?
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