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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená diplomová práce splňuje zadání. Náročnost práce spatřuji v propojení
několika softwarových modulů do jednoho funkčního celku. Teoretická část práce je
popisem známých faktů.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Kapitoly diplomové práce jsou řazeny logicky a koncepčně.
K rozsahu a návaznosti mám výhrady - v kapitole 3.1 .4 Asterisk 1.8 u popisu protokolů
(H.323, SIP, IAX, MGCP) mi chybí příklady.
Popis praktické části na mne působí jako instalační manuál, kde je vklad a invence
diplomanta velmi nízká. V práci jsou odstavce, které bych očekával v marketingových
materiálech firem a ne v diplomové práci: kapitola 2.10.2 Propojení s kalendářem " ...
Výhod používání kalendářů je nepřeberné množství, ... ", .Spárovánl ... nám otevře
následující užitečné funkce:, kapitola 2.6 CRM - Řízení vztahu se zákazníky "Žádná větší
společnost poskytující služby svým zákazníkům se v dnešní době neobejde bez systému
řízení vztahu se zákazníky, dále CRM (Customer Relationship Management)."
Typografická kvalita práce je velmi nízká. Diplomant použil OpenSource pro praktickou
část práce. Je škoda, že nepoužil jiný OpenSource pro vlastní napsání práce (TeX).
Jazyková úroveň práce je nedostatečná a neodpovídá požadavkům na diplomanta
vysoké školy.
Seznam použitých symbolů, zkratek a termínů je jazykově a věcně nedostatečný a
obsahuje mnoho formálních i faktických chyb.
Terminologie kolísá: např. LCR je jednou Low a jindy Least Cost Routing. SBC není
Session Bordur Controllers, ale Session Border Controller.

3. Hodnocení výsledků diplomové práce.
Praktická část práce odpovídá zadání a může být dále využita ve výuce studentů, což je
její hlavní přínos i důvod, proč navrhuji celkové hodnocení Dobře. Student vhodně zvolil
softwarové komponenty - operační systém, SIP server, kalendář, 1Mserver, SW IP
telefony. Oceňuji implementaci do virtuálního prostředí wmvare.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce je kompilačního charakteru a v tomto smyslu odpovídá a splňuje zadání.
Z povahy zadání práce nepřináší žádné nové teoretické poznatky. Její přínos je
v propojení několika OpenSource softwarových komponent do jednoho funkčního celku.
Práce je využitelná v praxi při výuce studentů.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce s literaturou je na odpovídající úrovni, uvedené studijní prameny jsou bohaté a
relevantní s ohledem na zadání práce.



6. Otázky k obhajobě.
a) Na základě čeho soudíte, že je DTMF dovolba nejrozšířenější využití IVR? "Mnoho lidí
má spojený pojem "hlasový průvodce" dále jen IVR (Interactive Voice Response) s
automatickým průvodcem, který vás pomocí DTMF volby spojí s určitou pobočkou.
Pochopitelně je tohle využití nejrozšířenější."
b) V čem spatřujete rizika nasazení OpenSource řešení v komerčním prostředí?
c) Pokud byste psal stejnou práci znova, co byste udělal jinak?

7. Souhrnné hodnocení.
Odpovídající a kvalitní praktická část, slabá teoretická část (včetně popisu části praktické)
a velmi slabá formální a jazyková úprava práce.
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