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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomová práce je silně prakticky orientována, jejím cílem je nasazení vybraných moderních služeb
zefektivňující komunikaci ve firemním prostředí a jejich vzájemné provázání. Zvládnutí zadání
vyžadovalo slušné znalosti z oblasti sítí a především zkušenosti s PBX Asterisk. Návaznost zde vidím
minimálně na řešený projekt z předmětu Voice over IP. Student zadání splnil v plném rozsahu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, dílčí postupy konzultoval a jako vedoucí práce jsem byl s jeho
přístupem spokojen.

3. Aktivita při dokončování.
Praktickou část práce měl diplomant v dostatečném předstihu hotovou, co se týče zpracování, tak mi
práce připomínala v určitých pasážích spíše manuál.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Klíčovými prvky práce diplomanta jsou SW pobočková ústředna, presence server/klient s protokolem
XMPP, kalendář s protokolem CalDAV, veškeré komponenty jsou navzájem provázány a je dosažena
jejich plná interoperabilita. Student představuje různé scénáře, např. z Presence klienta může ovládat
směrování příchozího volání v PBX, z kalendáře ovlivňovat dostupnost volaného. Dosažené výsledky
korespondují se zadáním a cílem práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce nepřináší nové poznatky, ale představuje různé scénáře nasazení pokročilých služeb
a postupů k dosažení interoperability použitých komponentů. Pro praxi ji vnímám jako užitečný zdroj
informací.

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

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem a svým obsahem splňuje zadání.
Výstupem je propojení komponent služeb telefonie, presence a kalendáře, jejich interakce přináší
možnosti, které jsou zahrnuty v diplomové práci pod názvem pokročilé služby. Diplomant navrhnul a
realizoval celé řešení na open-source aplikacích, prokázal rozsáhlé znalosti z oblasti počítačových sítí
a aplikací. Jeho silná praktická orientace se projevila i ve způsobu zpracování, kdy místy práce
připomíná manuál, což z pohledu reprodukovatelnosti je výborné, z pohledu kvality diplomové práce
ovšem nikoliv a dlouhé výpisy kódu a nastavení bez popisu snižují její úroveň. Práci hodnotím jako
velmi dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Diplomová práce se jen letmou informací dotýká řešení kalendáře od Microsoftu. Mohl byste
popsat, jak je interoperabilní s Asteriskem, případné problémy a zkušenosti ?
2. V kapitole 3.1.1 se zmiňujete o použití TTS aplikace Festival, která je vyvíjena především na
University of Edinburgh. Jaká je úroveň lokalizace do češtiny a její praktická použitelnost ?
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