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Předběžné hodnocení práce Výborně

1. Formulace cílů práce
1X1 cíle byly velmi vhodně formulovány 
1 1 cíle byly vhodně formulovány 
I H cíle byly formulovány dostatečně 
' J  cíle byly jen částečně formulovány 
1 1 cíle nebyly vhodně formulovány

2. Teoretická příprava autora
i U autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky 
IX autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky 

]  autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky 
I 1 literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky 
1 1 autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky

3. Celkový postup řešení
1X1 postup řešení naprosto správný 
1 | postup řešení správný, některé kroky neadekvátní 
1 I postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí 
I I nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní 
1 1 naprosto nesprávný postup řešení

4. Formální zpracování
IX práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný 
i I] práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý 
1 I práce vykazuje několik drobných formálních chyb 
I I práce vykazuje formální chyby 
I I práce je po formální stránce nedostatečná



5. Splnění cílů práce
U výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny 

[X] cíle práce včetně dílčích byly splněny 
D cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty 

I I cíle práce byly jen částečně splněny 
I I cíle práce nebyly splněny

6. Odborný přínos práce a její praktické využití
fXl práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná 

H práce je  po odborné a praktické stránce dobře využitelná 
H práce je po odborné a praktické stránce využitelná 

I I práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná 
I | práce není po odborné a praktické stránce využitelná

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
1X1 výborná 
1 1 velmi dobrá 

]] dostatečná 
I 1 nedostatečná

8. Slovní hodnocení diplomové práce:

Autor se ve své práci zabývá problematikou racionalzace síťové infrastruktury ve firmě 
Pobys. Teoretická část práce stručně popisuje principy síťové komunikace, problematiku 
VLAN, IP směrování a směrovacích protokolů. Nezanedbalelnou částí je také částečné 
zpracování bezpečnostní stránky provozu dané sítě, kde diplomant popsal některé 
potencionální bezpečnostní hrozby.

V praktické části práce diplomant velice správně podmínil návrh infrastruktury sítě 
podnikatelskou činností firmy, kde technické vlastnosti sítě navrhl na základě obchodních cílů 
a finančních možností firmy. Vypracoval 2 varianty řešení, které podrobil rozhodovací 
analýze. Vybrané řešení také implementoval v dané firmě.

Formální i obsahová stránka diplomové práce je zpracována na velmi dobré úrovni. 
Diplomant prokázal zvládnutí teoretických poznatků, které získal v průběhu studia, dále 
projevil a prokázal v aplikační části své diplomové práce, že umí dojít k samostatným 
závěrům, které dokázal také implementovat v praxi. Lze tedy konstatovat, že diplomant splnil 
požadavky kladené v zadání diplomové práce.

9. Navrhuji, aby se autor diplomové práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám:

Jak postupoval při specifikaci uživatelských požadavků při návrhu infřastuktury sítě, zda 
využíval srukturovaného rozhovoru, dotazníku apod. ?

V Ostravě dne 21. 5. 2012

Podpis vedoucího / oponenta práce


