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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání považuji za náročnější vzhledem k rozsahu experimentů a navazovalo na závěrečnou práci
bakalářského studia. Z celkově 125 stran práce obsahuje cca 90 stran stran textu, který je věcný a
vyvážený z pohledu poměru úvodu, popisu experimentů a jejich vyhodnocení.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, byl aktivní a pravidelně konzultoval jednotlivé kroky.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a společně jsme prošli její finální obsah.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant provedl rozsáhlé experimenty v oblasti hodnocení kvality řeči nad provozem RTP, SRTP,
TLS a IPsec. Rozsah realizovaných experimentů by nebyl možný bez automatizace jak běhu testů tak
jejich vyhodnocení. Diplomovou práci řadím mezi nadprůměrné a student se její vypracování poctivě
a systematicky věnoval.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší nové poznatky v oblasti predikce kvality řeči v zabezpečené komunikaci a vidím zde
nejen potenciál praktického využití, ale rovněž publikační.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student se odkazuje celkově na 43 zdrojů a použitou literaturu považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Doručená diplomová práce patří mezi zdařilé, při jejím řešení vznikla rozsáhlá sada naměřených dat v
experimentech, které student vyhodnotil a vytvořil nástroj pro stanovení výkonnostních limitů při
garanci úrovně MOS. Práci hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
1. V automatizovaném skriptu pro měření je používáno uspání na 32 sec. (sleep 32). Jak jste k této
hodnotě dospěl a proč musí být interval mezi jednotlivými cykly testu přes půl minuty?

2. Experiment byl proveden s kodekem G.711 A-law. Co by bylo nutné provést pro rozšíření
experimentu i pro jiné kodeky a jaké kodeky by připravený koncept experimentu umožňoval
vzhledem k použitým SW nástrojům?
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