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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání svou náročností odpovídalo standardní diplomové práce, úspěšné vyřešení vyžadovalo velmi
dobrý přehled studenta v oblasti síťových technologií a VoIP. Zadání bylo splněno v plném rozsahu,
návaznosti tématu spatřuji v řešené bakalářské práci a semestrálního projektu z předmětu VoIP.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a systematicky, jednotlivé kroky průběžně konzultoval. S jeho přístupem
jsem byl spokojen.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomant dokončil práci v dostatečném předstihu a zapracoval mé připomínky do finální verze.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem DP je funkční testovací prostředí jádra IMS založené na openIMS projektu včetně
zprovozněné mezidoménové registrace a komunikace, čili situace, kdy účastník jednoho operátora v
IMS-A využívá síť jiného operátora IMS-B v režimu roamingu. Na vytvořeném testovacím prostředí
IMS-core budou realizovány další projekty zaměřující se na aplikační servery pro IMS.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, využívá již známé komponenty. Nepochybně ukazuje funkční řešení
nasazení openIMS a je dobrým zdrojem informací. Využití je především pro experimentální a
vývojové účely na katedře.

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

7. Souhrnné hodnocení.
Vešekeré body zadání byly splněny, výstupem je funkční IMS jádro umožňující realizovat hovory a
zasílat zprávy, rovněž byl zprovozněn režim roamingu mezi dvěmi IMS oblastmi. Výsledky práce
budou využity na katedře telekomunikační techniky v Ostravě, student při jejím řešení prokázal velmi
dobrý přehled v oblasti síťových technologií a VoIP. Práci hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Využíval jste kromě klienta Monster i jiné klienty pro IMS ? Jaká je kompatibilita se standardními
hojně rozšířenými SIP klienty typu X-lite či Jitsi ?

2. Jaké operace provádí skript configurator.sh a proč jej lze použí pouze jednou ?
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