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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce bylo orientováno na praktickou implementaci centra volání s dílčími funkcionalitami,
které se od call centra očekávají. Náročnost zadání odpovídá diplomové práci a zadání bylo splněno
ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant pracoval samostatně, řešení průběžně konzultoval a věnoval práci právě tolik potřebného
času, aby naplnil jednotlivé body zadání.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant má zjevně praktické zkušenosti s oblasti sítí, jeho přístup byl při řešení vysoce efektivní, v
maximální míře využil dostupných existujících open-source nástrojů. V případě automatické
spojovatelky bylo potřebné realizovat dynamické směrování, což  diplomant řešil tím, že asocioval
pobočky a jejich role v SQLite databázi, tu propojil s Asteriskem přes ODBC vrstvu, která je v roli
konektoru mezi PBX a DB. Splnil všechny body zadání a jeho řešení call centra je plně funkční.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant využíval převážně on-line zdroje na Internetu a vše potřebné pro práci si dokázal dohledat.

7. Souhrnné hodnocení.
Všechny body zadání byly splněny a výsledkem je implementace funkčního řešení centra volání,
které se dá nasadit prakticky v jakékoliv menší firmě. Diplomant řešil práci maximálně efektivně s
využitím open-source nástrojů, které vhodně doplnil o další komponenty, kde to bylo nezbytné.
Pokud by se diplomant do řešení více ponořil a věnoval se mu naplno, tak jsem přesvědčen, že by
jeho diplomová práce byla výborná. Práci hodnotím jako velmi dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Optimální implementace automatické spojovatelky by byla s použitím rozpoznávání řeči, jaké
možnosti dnes v Asterisku máme?

2. Popište technické řešení požadavku směrování volání na základě čísla volajícího tak, aby byl
prioritně vyhledán agent disponující znalostí jazyka země, ze které je voláno.
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